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Sveikinam Pavasarine Švente! 
ttirute Batume auga. 

Lenkai nesutinka per- 
traukti rnušius, 

SUIRUTĖ BATUME 
AUGA. 

Bernas, bal. 2 d. — Sulig pra- 
nešimais čia apturėtais gruzinu 
spaudos biuro j.*.meivieji ele- 
mentai F'atirfie vis la)>iaus pa- 
bodo energiją nuo laiko N'ovo- 
v<-Visko puolimo ir suirutė kas 
dien eina didyn. 

Risa l'ey, kuris plėšė Batumą 
1918 m., veda gingluotus plėši- 
kus surinktus Anatolijoje ir nuo- 

latai gauna šovinių iš Odesos. 

(iruziniĮ valdžia deda pastan- 
gas apgynimui savo šiaurinio 
fronto ir prašo leidimo pas tal- 
kininku galybes pastatyti gruzi- 
nu kareivius Iiatume atsteigimui 
tvarkos, l>et nesitiki, kad talki- 
ninkai leis jai. 

LENKAI NESUTINKA 
PERTRAUKTI 

MUŠIUS. 

Varšava, bal. c!. — Lekų 
valdžia a įmetė rusu sovietinės 
vUtžios pasiu'iinimą pertraukti 
intiš.i.s visame mušiu fronte lai- 
ke taikos tarybų frp Lenkijos 
ir Rusijos. 

N'otoje atmetančioje musių 
pertrai.':imo pasiutimą pasakyta, 
kari lenkai taipgi priešinai lai- 

kymui taikos konferencija Es- 

tor.ijoje. kurią bolševikai .->iult* 

ntsakyman lankams į jų praneši- 
na apie priėmimą taikos pasiu- 
lininio; lenkai buvo pask>rc su- 

važiavimui vietą Borisove. 

TALKININKU SUSIRIN- 
KIMAS PRASIDĖS 

BAL. 19 D. 

Turku Delegatai Gaus Taikos 

Išlygas S^.n Remoje. 

Paryžius, bal. 2 d. — Francu- 
7.u rateliuose, dabar laukiama, 
kad talkininkų augščiausios tary- 
bos susirinkimas San Remoje, 
Italijoje bus sušauktas bal. 19 
d. ir trauksis iki bal. 22 d. Tur- 

klį taikos delegatai busią iš- 
kviesti 'balandžio pabaigoje pri- 
imti takos išlygas. 

ViSAPASAULINIS STREI- 
KAS GEGUŽIO 

PIRMOJ. 

Gcneva, bal. t a. — Šveicari- 
jos socialistai, komunistai ir kiti 

pirmeivieji elementai rengiasi 
prie visapasaulinio dvid šimts 

keturių valandų streiko gegužio 
pirmoj, l'fc.sicnib agitatoriai agi- 
tuoja už streiką, bet iki tam lai- 
kui gal jie bus išguiti. Vienok 

yra tikrai žinoma kad šveicarai 

prisidės prie streiko, kuris yra 
šaukiamas Rusijos bolševiku pre- 
mjero X. Lenino išmėginimui 
vienybes tarpe oasaulio proleta- 
riato. 

DR A. KARALIUS PA- 
LIUSUOTAS PO KAU- 
CIJA; LAIKINAI UŽ- 

DRAUDĖ JAM 
GYDYTI. 

Chicago, 111.. bal. 2 d. — Dr. 
Antanas Karalius, pn. 3303 S. 
Morgan iSt. tapo paliuosuotas po 
kaucija S2joo vakar Su\. Valsti- 

jų komisiniiiko Masou. 
Kol byla eina jam uždraudė 

gydyti, ar rašyti receptus vais- 
tams iš narkotų ar degtinės. Jj 
kaltina, kad jis rašęs receptus be 

ištyrimo ligos. 
Kiek laiku tam atgal j j arešta- 

o maj. Dalrymple'o blaivybi- 
niai agentai, kurie išgavo iš jo 
receptu de(gfeinei, parodydami 

i jam Masonu draugijos ženklelį. 
Vėliaus ji> bandė nusižudyti; 
psychopatų ligoninės gydytojas 
dr. Clarence \. \eymatin buvo 
paskaitę i jį pamišusiu. 

Dabar dr. Karalius yra svei- 
kas; jo advokatas sako. kad pir- 
mesnio atklausinėjimo laiku jis 
buvo po intekme vaistu, kuriais 
jis bandė nusižiudyti. dabar gi 
vaistu veikmė pasibaigė. 

VISI DANIJOS TRAUKI- 
NIAI SUSTOS. 

Kopenhaga, bal. 2 d. — K110- 
1 et visuotinas streikas, šaukia- 
mas amatinių unijų kaipo pro- 
testas prieš karaliaus Kristupo 
X. atstatymą Zahies ministeri- 

jos, pilnai Įvyks ateinanti utar- 

niuką, tai visas judėjimas ant 

^elžkelių apsistos. Duonkepiai, 
mūrininkai, dailidės ir jūreiviai 
jau metė darlbą, bet unijos nu- 

sprendė, kad darbininkai turin- 

tieji ryšius su ligoninėmis van- 

deniu ir gazo dirbtuvėmis pasi- 
liktų prie darbo. 

Kopenhagoj ramu ir nematyt. 
J kad triukšmas galėtų kilti. Oar- 

įbininkų vadai patarė darbini n- 

Ikams nedaryti nieko tokio, kas 

įduotų priežastį naujai (Liebes) 
!valdžiai pavartoti kareivius prieš 
Ijuo.. t'nijos atsisako atsakyti 
j iv/ liuti kilusią del peržengimo 
visuotino streiko prisako. 

j >erecloj karalius pasakė duvu- 

s.am premjerui Zahlei, kad jis 
•nori matytis >11 atleisto kabineto 
ua riji i.s specialėj audiencijoj, 
žialvle pasakė, kad ministeriai ne- 

nori. ateitiy nes iš to nieko nebus. 
Bet socialdemokratu vadas 

P.orgbjerg ir buvusis darbininku 
vadas Stauniug buvo nuėję. Ka 
ralius atsidėjęs prašė j'h nešauk- 
ti streiko, kadangi ji-; noris iš- 

en^ti didelio susirėmimo. 

Naujasis kabinetas atidėjo pa- 
leidimą pa r 1 ar įento, apsiimdami 
palaukti kol karalius užbaiga 
konferencijas su darbininku va- 

dais. 
Tas parode, kad dalykai eina 

raminu negu buvo tikėtasi. 

TEGUL PRAKILNIOS MINTIS GRAŽUS JAUSMAI IR TĖVYNIŠKA MEILĖ DABI- 
MA MUS LAIKE VELYKŲ ŠVENTĖS—KAIP TOS GRAŽIOS-BALTOS LELIJOS PUOŠIA 
TĄ JAUNĄ MERGAITĘ — TYRUMO, PRAKILNUMO, MEILĖS IR ŠVELNUMO SIMBOLĮ! 

TEGUL MtJSŲ SIELOJE ATBUNDA PAVASARIO GRAŽUMAS IR TEGUL JIS DA- 
BINA ATBUNDANČIĄ LIETUVIŲ TAUTĄ! 

TEGUL MUSŲ SKAISČIOS MINTIS IR KILTI TROŠKIMAI SUSILIEJA SU MIN- 
TIMIS IR TROŠKIMAIS MUSU VIENTAUČIU LATSVOTE-NEPRIKLAUSOMOJE TĖVYNĖ- 
JE! 

VELYKOS. 

Gyvybė išnaujo pražydo— 

Velykos žėdnoj širdyje. 
Linksmai aleliuja pragydo 

Nudžiugus sieloj žmonija. 
Tik skanina akordu balsai 

I> grabo jau kėlės Jisai.— 
Mirtis amžinai pergalėta. 

Varguoli, ir tavo akyse 
'Sužibo viltis pažadėta. 

Pavasaris linksmas atbudo... 

Xucl/.iupo net picvos-laukai; 

l>cliš ]»o miegui sujivlo— 
Jau iėgę pranyko ūkai! 

Gi m c ik- gaivinta širdis 

Kuomet užliepsnos. heatgysr 
Ar lemta jai nvkt' tarp savui 

Prispaustai nelaimiu ^altinio 

Sulaukus Velykų šventųjų'... 
♦ >fc & 

Atvėrę, akordai, kraitinę 
Linksmos aleliuja giesmės, 

Pripilkit gausiai už Tėvynę 

Jo meile Šaltinio versmėm,— 

Kad lietuvi- tvertu džiaugsmuos 

Prikeltą tėvynę skausmuos, 

u. Velykas ši rytą išvydę. 

Tai šaukim: Velykos. Velykos! 
Valio! Aleliuja pratjvdę... 

Klevas. 

Lietuviai padavė išlygas 
Rusijai. 

LIETUVIAI PADAV2 

IŠLYGAS. 

Nepriklausoma Lietuva Etno- 

grafinėse Ribose. 

Berlinas^ i>al. J d. — Žinia iii 
Kauno* saku. kad Liet.ivos n ai- 
džia yra pasirengusi pradėti tai- 
kus tarybas .-u Rusija dabar, ka- 
da rusu kareivių jau nėra Lietu- 
vos žemėje. 

Svarbiausia taiko- išlyga, ku- 
rią Lietuva >talo, yra tai beišly-j 
ginis pripažinimas Lietuvos ne-1 
•priklausomybės jos etnografinė- 
se ribose, būtent, buvusios Ru- 
sijos gubernijos: Vilniaus, ka»v- 
no, Gardino ir Suvalkų. 

BURŽUJAI VIENIJASI. 
1 

i 

Olandu Vid'irinr Kieta »r: ši-' 
nasi Komunizmo Mokslui. 

Haga, bal. J d. — Komunistų 
ukilimas Pareinio ir \Vestpha-j lijo? pramoninėj srity j. netoli į 
lito olanjlų pasienio, jau padarė j 
savo veikim- olandų komunistų 1 
rateliuose. 

Yra pranešama, kad Įvairiu re- 

voliucinių gru-pių vadai Amster- 
dame sudarė vietos komitetą, iui- 
v\> veiks išvieno su vokiečių ko-j 
munistų partijomis. 

Olandų buržuazai daro paslau- 
gas kovai su augančiu anarchis- 
tiniu judėjimu (Mandijoje. Perei- 
tą ^avaitr Hagoje sutvertu Ly- 
ga prieš revoliuciją, kuri rems 

valdžią ir baudi* in tikiu t i ()1: n- 

Jijos žmones, kad bolševizmas 
yra pragaištingas. 

5IEVAS GRUVESIUOSE. 

Bernas, kovo ,}i <1. Rusai 
r /ydai pabėgėliai atvykus ei; 
Lcnvberi»an, (lalicijoje pasakoja, 
kad del nepaliaujamų mušiu 
arp bolševiku ir ukrainiejiu 

Kievas mažne visas sunaikintas 
ir gyventojų iš 400 ooo vos hko 
150.000. Maistas gaunamas tik 
pasibaisėtinomis kainomis.. 

Pabėgėliai sako, kad augščiau- 
ia valdžia yra bolševikų ranko- 

se. (iyventojai gyvena baimėje 
ir skurde. 

VALDŽICT GENTAI 
SUĖMĖ 4 UŽ DEGTINE 

Chieago. 111. bal. 2 d. — M ai. 

[Dalrymplc'o agentai šiandien 

pristatė S. V. komisiniukui Fo- 
nte vieną daktarą, du aptieki 
įlinkus ir degtinės vežiką, ku- 
rie turėjo pasistatyti kaucijos 

Į po £2.000. 
Dr. Josima (iinsburg. 154.' 

Tndependence blvd. kaltinami 

rašyme receptų be ištyrimo ly- 
gos; TFarry L. Hlock ir jo part- 
nerys 1'. Stulpinas, aptiekininkai. 
(.,8 W. 18 gat. daryme degtininių 
receptu be prideramo užrašymo 
ir Meyet Gold, 810 \Y. 12 gat. 
tu; gabenimą degtynės. 

RUHRO KOMUNISTAI 
TURI ATIDUOTI GIN- 
KLUS IKI BAL. 10 R 

Dusseldorf^ bal. 2 d. — Durbi- 
ninku kariuomenės kareiviai 
Ruhro ap>krityj turi atiduoti sa- 

vo ginklus vielų valdžioms iki 
bal. 10 d., kaip tas yra sutarta 
valdžios ir darbininkų eeutralio 
komiteto visuotiname susirinki- 
me J", s sene šiandien. Jei rytoj 
apie pietus mūšiai apskrityj pa- 
sibaigs, tai jie nebus skaitomi 
maištininkais. 

Komunistų kareivių vadas ties 
\\ eselm darė 'užtikrinimą kan- 

lerencijai, kad ji; grieštai laiky- 
sis sutardes. jis pasakė, kad jis 
turėjo tikrai gerą kariuomenę, 
bet negalėjo kovoti toiiaus, nes 

truku šovinių; jis pasakė, kad 
kios vagystės buvo sustab- 

dyk ir \ >i vogusieji -ušiudyti. 
"Aš nušausiu savo paties re- 

volveriu kiekvieną komunistu 
kareivi, kuris nepaklausis prisa- 
ko trauktis ir nusiginkluoti," 
pasakė ji^. 

v įMiuuuas sueiKas mmro 

pramoniniame ir karkliniame 
apskrity j paliepta atšaukti, kiek 

galint, pėtnyėios rytą. Paskuti- 
niame darbininku susirinkime 

kalbėtojai pasakė, kad revoliuci- 
onieriai nebutij sulaukė paskuti- 
nės sutarties, jei talkininkai ne- 

būni parėmę jų. 

ČEKAI PASIRENGIA TAI- 
KYTIS SU RUSAIS. 

Pary::ius, bal. -1 d. — Journal 
des Debats yra su/ir.oje-, kad 
Čekoslovakija yra pasirengusi 
padaryt; taiką Mt sovietine Ku- 

rija. Pranus vaUlžia} pagal pra- 
nešimą iš t<» miesto, rengia at- 

sakymą Į sovietu pa.-iulinima tai- 
kos ir pradės tarybas sutinka- 
mai su norais talkininku galybių. 

ISPANIJOS KARALIUS 
SU KARALIENE MAZ- 

GOJA KOJAS UBA- 
GAMS. 

Madridas, bal. 2 d. — Kara- 
liaus ritme šiandien nepaprasta 
škilmė pa/ymėjo šventosios Sa- 

vaitės ceremonijas. Lydimi uni- 
formuotu sargu i rūmo k<m;yčią 
karalius Alfonsas, karalienė lClz 
bieta ir karalienės motina Kris 
fina nuėjo mišių išklausyti, l't 
misiu karaliais n u mazgojo koja? 
dvylikai neregiu vyru. o karalio 
nė numazgojo ko;as dvylikai el 
^friu^ kurie, viešpačiains per 
laužius duoną *11 i a i ̂ . apleid< 
rumą nešini maistu tarhomis. 

ORAS 
CHICAGOJE IR» APIELINKĖJE 

šiandien apsiniaukęs, smarku 
šiaurvakarinis vėjas. 

Saulėtekis. 5:31 vai. ryto; 
Saulėleidis. ^: t ; vai. vak. 
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NEPAPRASTOS DEL MUSU 
ŠIOS VELYKOS. .. 

Štai jau ir Velykos... Tai linksmiau- 
sia ir indomiausia metinė švente. Ji ypač j 
svarbi ir maloni todėl, kad atsibuna tame 
laike, kada atbunda visa gamta, kada iš- 
naujo prasideda veikimas, judėjimas, kada 
visur pradeda apsireikšti įvairumas. Kar- 
tu-gi su gamtos atbudimu atbunda ir kiek- 
vienas žmogus savo sieloje ir jausmuose, 
pagaliau atbunda ir savo kimu. 

.Daug kiekvienas iš misų yra pralei-, 
dęs Velykų savo Tėvynėje; visą eilę jų yra j 
praleidęs ir čionai Amerikoje, ir rodos, j 
visos jos buvo paprastos, lygir vienodos, j 
Teeiaus šitos Velykos daugeliu žvilgsnių 
yra nepaprastos — ypatingos — kaip del 
lietuvių, gyvenančių Tėvynėje, taip ir Ame 
rikos lietuviu. 

I 

Šios Velykos — tai jau trečios Vely- 
kos, kaip Lietuva tapo paskelbta laisva ir 
nepriklausoma valstija, šias Velykas lie- 
tuviai sutinka kaipo tvirta valstijine spė- 
ka, kurios priešakyje stovi narsi-didvyriš- 
ka kariuomenė, kuri saugoja visus rube- 
žius nuo 

~ 

tykančių Lietuvą užpulti priešų. 
Šias Velykas lietuviai sutinka kaipo lygi 

i vienutė eilėje kitų valstijų. k:.ctyngi visa; 
i eilė /alstijų pripažino Lietuvą "d'e facto", 
| o kitos — taipgi ir "de jure", šias Vely- 
kas lietuviai sutinka su pilnai sutvarkytu 
valstijiniu mechanizmu, dabinamu dideliu, 
skaičium pradinių ir vidurinių mokslainių, 
kurias apvainikuoja Augštieji Kursai arba 
Lietuvos Universitetas Kaune. Tafei lie- 
tuviai šias Velykas sutinka kaipo savisto- 
viai ir pilnai kulturiški piliečiai, kurie su 

tvirta viltimi žiuri j švesią ateitį. 
t>et sios Velykos ytin svarbios ir ne 

paprastos del lietuvių yra tuomi, kad jie 
visu rimtumu ir energija ruošiasi prie at- 
likimo svarbiausios savo užduoties kaipo 
savistovių piliečių, t. y. lietuviai ruošiasi 
prie rinkimų j Steig'ajnąjji Seimą, kuriame 
jų išrinkti atstovai pareikš tautos valią ir 
troškimus ir uždės tvirtus pamatus valsti- 
jiniam rumui. Visi lietuviai, kokiu partijtt 
ar pažiūrų jie nebūtų, yra užimti viena min- 
timi, vienu troškimu, būtent, išrinkti Stei-: 
giamajan Seiman tinkamiausius atstovus,; 
kurie kuogeriausiai galėtų išreikšti visos 
tautos valią ir troškimus. 

A menkoje gyvenantis lietuviai taipgi 

yra sujudę-subruzdę delei visų permainą 
ir įvykių Lietuvoje. — Jie irgi džiaugiasi1 
iv didžiuojasi tuomi faktu, kad jau ir jie 
yra savistoviais piliečiais Nepriklausomos 
Lietuvos. Jie irgi jaučia, kad ir jiems atė 

jo laikas atlikti svarbiausias savo užduotis] 
— kaipo atskiros tautos milams, kaipo ] 
naujai atgimusios valstijos gyventojams, j 
—Jie irgi jaučia, kad jie pergyvena nepa- 
prastą laikotarpį. Jie irgi jaučia ir supran- 
ta ,kael šitos Velykos — tai ištiesų nepa- 
pratf-:3, ištiesų skirtingos nuo visų kitų, 
kokias jie yra praleidę čionai Amerikoje 
arba, net, ir savo Tėvynėje. 

Tą jausdami ir suprasdami, Amerikos 
lietuviai privalo žias Velykas atžymėti ko- 
kiu nors nepaprastu darbu, kuris butų dau- 
; ausiai naudingas kaip del jų pačių, taip 
r del visos musų tautos ir del musų Tevy- 
ies-.-ietuvOa. Tokiu darbu yra atlikimas 
trijų užduočių: 1) asmeninis atgimimas 
dvasioje ir pripažinimas savęs tikrai laisvu 
)iliečiu; 2) parėmimas naujai atgimusios 

savo Tėvynes-Lietuvos pinigiškai, perkant 
Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus; B) prisi- 
lėjimas savo daiimi prie tveriamojo darbo 
Steigiamajame Seime, išreiškiant savo nuo- 

mones ir troškimus peticijose arba rezoliu- 
cijose. 

Taigi kiekvienas iš mūsų, atlikęs au- 

kščiau privestas užduotis šių Velykų lai- 
kotarpyje, galės jausties, kad jis pride- 
rančiai išpildė savo priedermes kaipo pi- 
lietis ir kaipo tautos narys. Tuomi kiek- 
vienas padarys del savęs šias Velykas ne- 

paprastomis ir amžinai paminėtomis. Prieg 
t? m, atlikęs tas užduotis; kiekvienas drą- 
sia galės skaityti save lietuviu ir kartu Lie- 
tuvos piliečiu, — kiekvienas galės drąsiai 
sugrįžti Tėvynėn, nes galės parodyti atlik- 
tus del Tėvynės ir Tautos prakilnius dar- 
bus. — Jis visados galės minėti padarytas 
laike šių Velykų užduotis. 

Turint tą viską omenyje, mes privalo- 
me pasistengti, idant per šias. kelias, t?:p 
sakant, velykines dievas atlikti tas užduo- 
tis. egul šios VelyKos bus ištiesi? nepa- 
prastos ir amžiniu mums minėtinos! 

00 

Laike visasvielinčs karės buvo tvirti- 
nama, kad reikia tik sunaikinti "vokiečių 
junkerii; Milkarizmą" "ir tuomet užviešpa- 
taus taika ir ramybė ant žemės, — tai gir- 
di, esanti paskutinė karė: Tai]) daugelis 
ir manė ir aklai veikė pagal talkininkų 
"smuikavimo''. Hunų miltarizmas-liko su- 

triuškintas, tečiau karės pasirodė galimos 
ir be hunų. Karės audra siaučia ikišiol vi- 
soje Europoje ir Azijoje. Didžiosios vals- 
tijom darer tam tikras sutartis ir formališ- 
kai rengiasi prie karės. Vieton sunaikini- 
mo armijų—jos dabar yra didinamos, tik, 
žinoma, karę pralain ėjusieji turi panai- 
kinti kariuomenę. Lengva suprasti, kodėl 
t ii i p daroma. Tokį kariuomenės didinimą 
mes pastebiame Andijoje, Francuzijoje, 
Suvienytoje Valstijose. Taikos sutartis 
Versalyje randasi labai opiame stovyje,— reikia manyti, kad trumpu laiku prisieis 
vel pertvarkyti pasaulio žemupį, taigi tal- 
1 ininkai ir ruošiasi — ypač prie to ruo- 
šiasi Anglija. .. Visai galimas daiktas, kad 
ta ar kita talkininkų valsti ja padarys tamp 
rią sutarti su Vokietija, prieš kuria kariavo 
ii pati ir bevejik visas pasauli-... Taigi pra- r\,-da dalykai išsiaiškinti... 

Pastabos 
Ešvados. 

Prūsų lietuviai, apio kuriu 
atbudimą ir veikimą, nuolat 
mums prisieina kalbėti 
'Liet."'skiltyse, diena iš 

dienos dar" žymesnius ir 
drąsesnius žingsnius linkui 
pilno tautinio susipratimo 
ir susijungimo su Listuvių 
Tautos kunu. "Pr. L. B." 
randame labui svarbų Prū- 
sų Lietuvos Tautos Tarybos 
nutarimą, kuris skamba se- 

kančiai : 

"Prūsų Lietuvių Tautos 
Taryba, kaip vienintele rink 
toji ir įgaliotoji Atstovybė 
Lietuvių, kurie pagal Versai 
lio taikos sutarties atskirta- 
jame nuo Vokietijos Nemu- 
no krašte sudaro gyventojų 
daugumą, turintieji Klaipė- 
dos mieste savo posėdyje 21 

į vasario 1920 m. vienu bal- 
su nutarė: 

Pareikšti savo valią ir 
i> 

| reikalingumą, idant tas nuo 

senų senovės Lietuvių Tau- 
tos apgyvenamas ir prieš jos 

i norą paimtas kraštas, kurs 
| ir ekonomijos atžvilgiu suda 
jro su Lietuva vieną organin- 
jgą vienetą, tuojau neatidė- 
j liojant butų vėl sujungtas su 

Lietuva Į vieną bendrą vak- 
tybę ir gautų savo nepriklau 
somą tautinį, politinį ir eko- 
nomini gyvenimą. 

i Tam tikslui siunčia tas 
'kraštas savo atstovus Į Stei- 
jgiamąjį Lietuvos Seimą ir 

jtaip-pat į laikinąją Lietuvos 
i atstovybę — valstybės Ta- 
! rybą. 

j Atsižvelgdami i skirtinas 
'sąlygas, kuriose' teko tam 
| kraštui gyventi per penkis 
šimtus su viršum metų at- 
skirtam nuo Lietuvos, Lietu- 
I viu Tautos Taryba išrenka 
iš savo t«rpo specialinę ko- 
misiją, kurj išdirba Steigia- 

| majam otuvos Seimui pa- 
tvirtint: ypatingas normas, 
kuriomis turės imti tvarko- 
mas, .it qžvelg:ar;t j Ma^ 
sios ii' Didžiosios Lietuvos 
reikalus, vietinis to krašto 
valdymas bendro Lietuvos 
valstybės valdymo sistemoj. 

Šiuo metu kreipdamiesi į 
Santarvės velstybes ir jos 
4st<>vus, kuriems yra paves- 
ta laikinai valdyti tas kraš- 
tas, Prūsų Lietuvių Tautos 
Taryba ekonominiems gy- 
ventojų reikalams patenkin- 
ti prašo: 

1. tuojau panaikinti seną- 
WI 

Dovanos bei Aukos Lietuvos 
Krašto Apsaugos Reikalams. 

.l[>luri-tos Lietuvos Misijoj. 
Per |. Kasakaitis iš Kochcster J » 

X. Y $ 1300.00 
Per X. Kudavioius iš Losvell,Į 

Mass 300.00 j 
Per J. Duoba is Union City,j 

L 01111 10.00 Į 
Per J. A. Žukauskas iš Man-į 

chcster, N. II i-o.oo 

l'cr Prakalbas iš Xe\vark, X.j 
J ^340 

Per Vakariunę iš \\ aterbury, 
Conn 118.00 

Per Lt. Milių iš Paterson, X. 
J 47-~l 

Per Prakalbas iš Baltiniore. 
Mil 146.01 

Per Lt. J. K. Milių iš ?. S.ck) 
Per li. Matulis iš \\ aterbury, 

Conn 10.001 
rer i\arq|\'is is JJalakin, iios- 

ton. Mass. ( liatakin) .... 10.00 

Per Taparauską iš Manches- 
ter, N. 11 552.70 

l'cr Julių Derių iš S. L. A. 
Plains, Pa. ir S. L. A. kp. Miners 
Mills, Pa 171.96 

Per Prakalbas iš (Jingston, Pa. 
I 69.00 

Per Lt;. J. K. Milių iš \Vano- 
111 ie. Pa 67.15 

1 Per Lt. J. K. Milių iš Sugar 
Kotch, Pa 52.45 

Per Susirinkimą iš Xc\v Pliila., 
Pa. ..." 194.05 
t Per Kun. Z. S. Cirignianą iš 

\\'estfiel(l, 111 10.00 

Per Prakalbas iš Pittsburgh, 
Pa 192.85 

Per Kun. Šimkeviėių iš Pitts- 
burgh, Pa 100.00 

Per A. Daunorą iš Giiardvillc, 
Pa 6.50 

Per kun. J. Kudirką iš llazel- 

jton, Pa 40.75 
1 Per T. P. Križah'nvką iš 1-rack 

j v'ille, Pa 29.73 
I Per K1111. k iš Seranton. 
Pa. .. \ $160.00 

Per Y. Y. Vaišnorą iš Slie- 
nandoah. Pa 252.55 

Per K. J. Paulauskas iš \\'a- 
terbury. Conn 76.83 

Per K. /.cųeli iš Mahanov Ci- 
tv, Pa 120.95 

Per J. Žemaitį iš \Yaterbury. 
Conn '3-00 Į 

Per S. K. A. 246 kp. iš Ply-Į 

ją muitų sieną ir perkelti ją 
prie Nemuno linijos, pave-j 
dus tą naują sieną Lietuvos' 
valstybės muitiniai kontro-i 
lei ir josios kariu°menės ap- j 
saugai; j 

2. tuojaus pavesti geležin- j kelius, paštą telegrafus ir 
telefonus bendrajai Lietuvos 
susiesiekimo administracijai j 
(valdybai); 

3. tuojaus pavesti Lietu-] 
vos -valstybei naudotis Klai-: 
pėdos uostu ir Nemuno gro- 
ve...' 

mouth, Pa 58.00 
Per V. T. Abromaitis iš Dono- 

ru, Pa 53—5 
Per Lt. J. K. Milių iš Pitts- 

burglv Pa 178.jo 
Per V. Y. Vaišnorą iš She- 

nandoali, Pa 3100 
.Per Adoniu Jakonį iš Juo/o 

Čiupo 1.00 

Per J. Dorių, L. S. A. kp. 
Plains, Pa 58.40 

Per J. Stepsnaitį iš Boston, 
Mass 51.00 

Per P. Norvydas iš Brooklyn. 
X. Y 23.00 

Per P. J. Purvį iš Thonipson- 
ville, Pa Si Hi 

Per S. A. Gadeikį iš Kenosha. 
\\ is 70.00 

Per Lazdyną iš \Vilkes-Barre, 
Pa 66.00 

Per M. Stanaitį iš \\ ilkes-Bar- 
e, Pa 11447 

Per M. Yitartą iš Bradock, 
Pa 73-3° 

Per Geruli iš llarrisun, X. J. 
30.00 

Per A. L. T. Sandaros 65 kp. 
iScranton, Pa 75.03 

Per Jakas & Gad.vell iš Clii- 
eago, 111 5.00 

Per Pliušką iš Tamanua, Pa. 

6307 
Per Lt. J. K. Milių iš Me- 

Kees Kock, Pa 85.15 
Per Lt. J. K. Milių iš llonie- 

stead, Pa 7°-75 
Per iš Maizevil- 

le. Pa 30.00 
Per " 

St. Clair, 
Pa 42.22 

Per Lt. J. K. Milių iš 'Kirard- 
ville, Pa (>3.<j6 

Per Lt. J. K. Milių iš Bing- 
hanipton, X. V 46.15 

Per Lt. J. Iv. Milių iš Forest, 
City, Pa 180.(0 

Per Lt. J. K. Milių iš Pitts- 
ton, Pa 60.00 

\ i su $5,&AV45 
Už priinuas dovanas Lietuvos 

Neprigulmybės gynimo reikalams 
tariu širdingai ačiū Lietuvos Mi- 
sijos vardu duosniems minėtų 
kolonijų lietuviams. 

P. Žadeikis, 

L. A. Majoras. 

Kas Gali Lietuvą 
Atstatyti. 

Lietuvos žmonės tikiasi. jog 
vien tik Amerikos Lietuviai gali 
Lietuvą atstatyti, įr be abejonės 
«ie taip manydami nei kiek ne- 

apsirinka. Amerikos lietuviai 
gali atstatyti Lietuvą organiza- 
tivėmis spėkomis, o ne pavienė- 
mis. r>e abejonės, pavieniai 
flaii'g gali prigelbėti. Bet bend- 
rovės ir organizacijos turi pa- 
imti iniciatyvą Lietuvos atsta- 
tymo darbe, nes pavienės vpatos 

nesugiabės įsteigti šimtus įvairu; 
dirbtuvių Lietuvoje, Lietuvai 
Kuo veikiausiai reikalingu. Pagal 
pranešimą Lietuvos pasiuntinio 
p. Lazdyno., kuris nesenai pri- 
buvo iš Lietuvos, ir pagal joju 
atvežtu Lietuvos valdžios plano, 
pasirodo, jog Lietuvoje yra rei- 
kalinga kuoveikiaiusiai steigti šini 
tais įvairių dirbtuvių ir reikalin- 

ga kuoveikiausia užimti vietą 
statime (budavojime) namų del 
Lietuvos gyventojų ir del Lietu- 
vos pramonės, idant paimti Lie 
tuvos atstatymą į savo rankas ir 
užimti vietą lietuvos pirki) bo- 

ję ir pramonėje, Amerikos liyV*-"" 
viai privalo įsteigti gryn 
tuvos atstatymo bėru1 
kokiu vardu nebutu is 

o nc bendrovę del ki n, 

privatinio pelno. Yiršiii;:i 
statymo bendrovė turi n; 

Ikorporuuta 11c ant šimto 

'šimtų tūkstančių dolnrių 
.o, bet ant kelių milijom 
rių ir turi buti po vadovyN 
gaDHj ypatų ,kurios pilnai r 

dugniai pažysta industriją ir p ra 

monę, pažysta ir supranta kaip 
įsteigti įvairiom rūšies dirbtines 
ir kaip jas vaUlyti ir, suorga- 
nizavus vadovu štabą, pradėti 
Lietuvos atstatymo darbą, stei- 

giant dirbtuves Lietuvoje, viena 
po kitai, taip greitai, kaip spės 

kelti užtektinai kapitalo. Lie- 
tuviu Mechanikų Sąryšis priva- 
lo kuoveikiausiai organizuoti me- 

chanikus įvairiu rūšių ir juos 
prirengti, padaryti specialistais 
jųjų amate, parūpinant jiems 
speciališkus kursus, kad jie bu- 
tų tinkamai užimti mechanikų 
vietas Lietuvos atstatymo darbe. 

Amerikoje randasi Įvairių mecha- 
nikų. lietuvių tautos, užtektinai 
dei užėmimo viso Lietuvos at- 

statymo darbo. Bet juos reikia 
suorganizuoti r suspecializuoti. 
o tą organizavimą ir specializa- 
vimą mechanikų. Lietuvių Me- 
chanikų Sąryšis privalo atlikti, 
jeigu nori prisidėti prie Lietuvos 
atstatymo darbo. Amerikos lie- 
tuviai privalo subrusti prie Lie- 
tuves atstatymo darbo nes jeigu 
jie to greitu laiku nepadarys, tai 

j svetimšaliai užims Lietuvos pirk 
'lybąHpramonę ir industriją ir Lie 
jtuva liks pavergta ant visados, 
svetimtaučių vergijoje. 

K. Labanas. 

Vincento Pociaus (Yilliam To- 
lis) įieško jo žmona Bronislo- 
va Pocienė, kuri 'dabar randasi 
Vokietijoje. Jos antrašas: Bro- 
nislava l'otzus. Feldgendarni 
Schrudcr in Blesen, Kr. Schue- 
rin. 

Darbininkų trukumas privertė 
uždaryti daugiau kaip pusę skar 
dies dirbtuvių Pietų \ alijoje. 

Duonkepiai Suv. Valstijose ap- 
skritai uždirba nuo iki $(>i j 
savaitę. 

Lietuvos fteprifciau- ! 
soraybes šventes 

Apvajkščiojimas. j 
U'i*0 

A. ricnuolis. 
LIETUVIU TAUTOS šiMTO METŲ 

SUKAKTUVIU ŠVENTĖS. 

O armotos \ i s gaudė Ir gaude, 
ir kas diena skynė armijas} griovė 
miestus ir a r (U- ir su žemėmis maišė 
tai, kas šimtus metų buvo statyta. 
Ir juo toliau, juo daugiau liejosi 
kraujo, juo narsiau žudėsi žmonės 

f ir kas diena skubėjo jsimaišyt i 

bendrą skerdynę didesnės ir mažei- 

uilio valstybės. 
co ir žmonės, ir pažangioji 

inteligentija.... Laikraštis buvo 
^ biauriu ir j raukas paimti, \isur 

viešpatavo melas, veidmainiavimas, 
neapykanta. Rašytojai ir žmoninin- 

^ 
kai, ir šventųjų idėjų skelbėjai — 

virto artimo neapykantos skell>ėjais, 
kurstė miniose keršto ir neapykan- 
tos ugnj griežė dantį ir šaukė į 
Dangų atkeršijimo. .. Visų atšipo 
nervai, pakietėjo mintys ir kalbos. 

Zir.oiu trusko kraujo ir reikalavo 
nebe Miniu ir tūstančių auk u. tik 

'visu armijų žlugimo. Jautrios po- 
luios ir visuomet linksmo.-; panelės I 
i nuobodžiavo sal »i itfir -u nekan- 
trybe laukė iš kar > lauko gausių 
kruvinu žinių. Ir ik tada visiems 
atsira>tIavo upaSj '.amai išsiptvšda- 
vo vėliavomis, gėlė ui-, dievnamiuo- 
sc laikydavo iškilrutigas pamaldas, 
•r gausus myro r rukalo durnai 
smilkdavo Ta:n, K/iris Įsakė ''Nežu- 
dyk !" j 

Kovė>i .■Įmonės melus. amrus, «re 

c i v.:- ir ni.-kur ir galo nebuvo matyt 
šitų žu<'yniu.. Vieni viešpatys ir ka- 
raliai nebeteko savo sostų ir k'arali- 
jti. kiti pagriebė didžiausius savo 

priešininku ploti* dar kiti. sutrau 
ke didžiausias armija* svyravo ai- 

manavo, prie ko prišidejus, ir laukė 
tinkamos akiir.irko- padėti tvirtes- 
niam pribaigti silpnesnį.... 'i'urlin 

Įgiausios provincijos ir miestai po ke- 
lius kartus e> lavo iš ranku i ran- 

kas. Atsitraukdami savieji naikin- 
daw,. kartą sprogdindavo įrelake- 
lius, tiltn>, degindavo sodžius, mies- 
telius ir varu varydavo gyventojus 
iš savo vietų. Grįsdami atgal, prie- 
šininkai ciarydaVo tą patį, ir galu<ga> 
le visa šalis pavirsdavo griuvėsiais 
ir milžinu -kapais. 

liet ne koks gyvenimas l>uvo ir 
kuriu nephgriebė karo audra ir Į 

ku ie pasiliko toli fronto užpakaly. 
Piru učiausii pranyko apyvartos 
metaliniai pinigai: veikiai ėmė stig- 
ti cukrau-., mėsos. grudų, miltų bul 
vių. \tsirado nauja pramonės šaka, 

"spekuliacija", arba "Šnvuku- 
iis" vadinasi pirkti už auksina 

i o parduoti už šimtą. Ištvirkę prekė- 
jai ir vertelgos paktlė reikalingiau- 
v-.-ms produktam- tokius kainas, 
jog miestų neturtėliams ir darbinin- 
kams reikėjo misti vien juoda duo- 
na ir bulvėmis, bet ir jų sunku bu- 
vo gaut ir veikiai \ isai pristigo. 

Prie krautuvių dieną naktį sto- 

vėju žmonių eilės, vadinamosios "uo 

degos", ir pu 'kelias valandas lauk- 
davo valgomųjų daiktų, l'e to, dar 
prasidėjo baisi falsifikacija, liuvo 
surasti surogatai rieb'alų, pieno iš- 
galvota nauja priemonė duonai 
kept; i miltus primaišydavo pelų, 
maltų šiaudų, ašakų, pioveuų; be 
to dar, kad butų svaresnė, dėdavo 

ja ir mėlynojo akmenėlio kuris 
pritraukia drėgnumo. Piliečiai skur 
do, sirgo ir mirė. Stintai buvo ir 
daktaras prišaukti, ne< visi darba- 
vos užverstose sužeistaisiais ligoni- 
nėse. Miestiečiai suniuro, nebleko 
kantrybės ir sodiečiai, pasidarė visi 
ikti. Įtūžę: norėdami patekt į trau- 

Iviuj ar Į tramvajų išsimušdavo vie- 
ni kitiems dantis, koliodavos, kum- 
•čiu -davus ir vieni kitiems griežda- 
vo dantj. Reikalavo tik mažiausios 
>rogos kaip ištikdavo didžiausios pe 

šlyiu's ir reikdavo šauktis į> »licijos. 
Žicnm miestuose važinėdavo po gat 
vės tam tikri automobiliai ir ran- 
kiodavo eilėse belaukiančius sušalu- 
sius ar apalpusius piliečius.... 

Tuo tarpu, kai alko ir skurdo 
miestų vargužiai, augštesnieji luo- 
mai prisiplėšę pinigu ir turto, be 

galu ištvirko, išdyko ir nebežinojo, 
kur išaikvojus savo lubis. Atsidarė 
dideliu restauraciją kale šant'anų, 
klubu priviso daugybė ištvirkusių 
moterų; krautuvių vitrinos sping- 
sėjo neprastu prekių gailingumu. 
Žmonės mėtėsi pinigais, kaip skie- 
dromis : šampanas liejosi kaip krau- 
j'as, o ten, ten mirties laukuose, ne- 

žinia del ko ir kam kovėsi ir žudė- 
si pilkos pilkų paklusnių vergų mi- 
nios. 

Kovėsi žmonės metus, antrus, tre- 
čius ir niekur ir galo nebuvo matyti 
šitos žudynės. Vieni piliečiai p» 
turto, kiti amžiniai susmuko; vieni 
pagriebė j savo rankas visą pramo- 
ne ir turtus, kili jų-vergais tapo... 

(ialop visi pasaulio viešpačiai ir 
savo kandiju nustoję valdovai nuo 

sostų augštybės sušuko: \ iskas 
karui". Viskas.karui !„ — atsilie- 
pė valdiniai "Viskas karui ir nieko 
užpak'aliui!" — subruzdo apakusios 
minios.... ir universituose ėmė 
lirbti bombas. šra;:.icles'; labara- 
torijose profesoriai ir vrhemininkai 
sukę galvas, taisydami žmogaus 
nuodijamas duj'as. Mokyklas paver- 
:ė kareivinėmis, kultūros Įstaigas — 

: ligoninėmis. Erliclio laboratorijoj 
Įsalvarsano vietoj ėmė lieti kulkas. 
Pastero institute drožė strėlas.... 
\ isa, kas pirmu ru|)inos žmonijos 
sveikata ir gerove, visa apmirė, stt- 

stojo? sustingo. Vaistinės liko be 
vaistų, krautuvės be reikalingiau- 
sių daiktų.... Žmonės pristigo ne 

tik drabužių ir kilų reikalingiausių 
daiktų*, bet ir duonos.... Nustojo 
vertės ir pinigai.... ir bado, gy- 
vojo bado šmėkla atsistojo prieš \i- 
sų akis. 

Toji pati laimė ištik*:- ir mūsų pa- 
bėgėlius ir tremtinius. I>e l<>, dar 
Rusų piliečiai visą kaltę su verte 

paliegėliams ir tremtiniams ir, šmeiž 
į dami ir keikdami juos, sakė, kad 
tai jie padarę ir badą.... 

Tuo tarpu, kaip viena nuisų tau- 
tus dalis plūdo ašarose ir varguose 
toli nuo Tėvynės svetimuose Ru- 
suose. kita — nemažesnes kančias 
kentė namie pasilikusi ir veikiai pa- 
tekusi ]v> dar sunkesniu vokiečių 
jungu. Naujieji engėjai okupantai, 
kaip alkonos musės. įsiskverbė į gv- 
vn Lietuvos ktuią ir neatsikvėpd'aini 
čiulpė jį ištisus 'ketverius metus. 

Žmonėms buvo atimtos visos teisės, 

buvo uždrausta ne tik kam skųstis 
ar pagalbos šauktis bet buvo U/.- 

drausta vienam kitu susieiti, su- 

sirašyt ir be tatn tikru žandaru lei- 
dimo- i- miestelio i miesteli nuva- 
žiuot arba ką nors nusipirkt ar par- 
duot. Iš žmonių buvo atimtas visa"* 
turtas, rekvizuoti gyvuliai, drabu- 
žiai ; buvo įvesta verguvė ir rekrū- 
tos. Naktimis vokiečių žandarai me- 

džiojo }*:> sodžius ir gaudė jaunus 
vyrus, (j sugavę surakindavo juos 
grandinėmis ir •gnmlavo i savo t'a- 
terlendą sunkiesiems darl.'ains dirb- 
ti. Ir retas iš tokių belaisvių sugrjž 
davo namo: kuris ir sugrįždavo, tai 
arba be rauke* ar be kojos arba vi- 
sai be sveikatos. 

Ir tuo farpu, kaip darbą dirban- 
tiems, sodiečiams buvo palikta die- 
nai nors po pusę svaro duos. mies- 
tiečiai gi. ypač inuMi vilniečiai, mi- 
rė badu ir nusilpę ir sutinę raičio- 
josi miesto gatvėse. Kiti. kas jaunes 
uis. ar tvirtesniu nežiūrint žiauriau 
sios vokiečių okupantų drausmės 
be leidinio išeit iš miesto, bėgo, sinu 
ko i Aukštaičius ir Žemaičius iš jų 
maldavo duonos kąsnio. 

(Toliaus bus). 



Pramone ir Prekyba* 

B-Vn; "VENTA.'* 

ŠIUAULIUOSE. 

(Posovlitic £-vt» X i(>) 
v 

Visuomenę. 

Iš ko ]-'?o ni'.r.animas steigti 
"Ventos' B-vę. 

Xeprik!av onn > politinę nu*< 

I -irtu t ja U t-. '-i r. Reiki.i 
r rūpinti*-, k d ir ekono- 

miškai •;'it mc kuoma/.iausiai 
prigulmin;,i, y pa j. prekyboje ir 
pramou je. kur nu- c.-ame kuo- 
silpn .ut'.i. Mum? reikia fabrikų 
kuriuose iro. žalinga me lžiama p?r- 
<!i;l>tume ir :'ip gamintume nu 

reikalui' u- !, ikuis ir tuomi duo- 
tume u/.UM'lar'-io savo piliečiams, 
kad nebereikėtu jiems laimėk po 

Amerika- ji; -!<r>ti. ii prcki. 
eksportuojant, importuojant ar 

tranzituojaut, ar ėia pat pardavi- 
nėjant, kad nobutume mes pas- 
kutini, k: ! pelnas^ kur- iš to bu- 
n; likti; mušu 1 rašte, mušu rei- 
kalams. Reikia k"..l ir mušu 

J 

atliekamas sutaupytas pinigas 
^.;-',tu ir neštų naudą. Preky- 

bai ir pramonei erai tarpti nu s 

turime geras -ąiv-as: pa- nv.tr, 

yra kuro, vandens — mašinų va- 

romai jiepfai gaminti; yra me- 

džiu — troboms ir rakandams: 
linu. vilnų audiniams, sėmenų 
a'iejam odų ir k.; mes esame 

prie juros, turime voru- van- 

dens ki iu- ir j.;e!žkelius. (iali- 
me bu ii prekybos ta'rpininkais 
$?rp vakarų. turinčių atliekamų 
ta1)riko prekių ir rytu, turinčių 
'/alio io-. medžiagos ir reikalau- 
jančių fakrik prekių. Drauge 
mes turime pareiga atstatyti — 

atgaivinti kas karo jhtdro- su- 

naikinta. Tat gal lume .plačiai 
ir "pasekmingai toje rityje dirb- 
ti. Ik t tam reikalingos yra ga- 
lingos ir kapitalu org:"u/ n]n 
prekyj»o- pramonės jstaiffoa. 
X"-ant pas n.;s didelių turtuo- 

liu, kurie mums tų įtaigų pri- 
steigtų, o gal ir nenorint mums 

i samdiniais 'uiti, tas Įstaigas 
turimo tverti bendromis i ieno- 
mis. 

'Ventos" Įstatai. 
T »ki miis mintimis \ aduoda-1 mies. koletas šiaulieti u, arčiau į 

ii re i! alu stovinčiu susiejo i Į 
i;ni ;i. prisidėjo kas pinigais, kast 
•:*\ <» darim-paiyrimu ir įsteigė j 
:eky')<>- ir pramonės bendrovę.! 
.vadinę ją žinomos upės v ar- j 

"u "\ e n t a". Įsteigė ją jsitikė- Į 
j;mo bendrovės pamatais. To-Į 
kiosf endrovėse \ ieni bendrai i 

p'iniojii Įneša didosnj kapita- i 
:;i ("V o n t o j e" nemažiau 2>- 

j o ■:> -auksinu) ir prisiima atsa-1 
'« ■.)} k ne^an Įneštais pinigais 

[lu t visu savo judinamuoju ir ne-Į 
.dinaiuuoju turtu: kiti s^i bend- 

id'lininkai ijali Įnešti ina- 

žesnj pajtj ("\'entoje" nuo iooo 

auksinu i ir jokios pridedamos ai- [ 
komvbos neneša. L'žtat i»i 1 
..." • 

nieji bendrai yra pilnateisiais 
ik ilo vedėjais, ("Ventoje" rei- 

kalus veda pilnųjų bendru isrink- 
i valdyba i- 3 asmenų, jtj tarpe 
a!; 'ta-is direktorius. "\*en- 

; o !t• ir i<lf-'inink;ii M.i1veaiii;i 

p ikahj vedime, renkasi Į visuo- 
;:;ius susirinkimus, renka iš sa- 

» tarpe revizijos komisijsi veiki- 
mui kontroliuoti ir k.) Pelnas da- 
linamus proporcionaliai Įneštoms 
i aj"> skaičių sumoms, kaip pil- 
imi;; bendru, taip ir įdėlininkų. I 

j Ta forma tapo "Ventai" pa- j 
į rinkta todėl, kad Įstatymas nėra 

S leista tinkamesnio tipo bendro- 
vių. kita. kad neapdirbta pilnųjų 
j'nrlru atsakomybe duos galimy- 

bė- lengviau pinigų skolintis be- 
ito kiekvienas jos pradžioje leng- 
[viau duo žinodamas, kad už 

at-akys jam isanksto žinomi 
;r nepakenčiami asmenvs. Dabar 
o: biro \ entos' bendrais \ ra : 

; [. Tumas, K. Lukomskis. kun. 

įj. jasienskis, A. (irioevičius, \'. 
\ ai V. Komar. Iv. Komarie- 
u'-. 1.. Danielius. 

"Ventos" veikimo programas. 
Del savo veikimo programos^ 

: Ir Vel Iškilme: 
ii m »; ,, :»iiii!ijii!iuiHmi::!i:!;tiiiiii':i;ii!i!iniiiu!iniiiiiiti!«i!Hiitiiiiiii!iiiniiiiuiiiHiHiniiiiiMiiiiniiHfnniniuniiiiii 

nr; ivoj m amerikoj garsi artiste 

U n 6 B a b a c k a 1 te 
RENGIA ANTRĄ SPEKTAKLĮ 

Nedalioje, Balandžio litą, 1920 
CENTRAL M U S I C HALI. 

62 K. Van Burėn Street 
(i ii V'aba^h A ve., ten kur buvo pirmas Spektaklis) 

Prasidės 8:15 valandą vakare. 

i !i j--!<;i drama Kunigaikščio Vytauto laikų. Vaidins 
išimtinai žymus Chicagos vaidylos. 

II!.. !!;:!'! :"'i:,:!!!lli!llll!!l!i|ini;;i!illllllllllllllllllillllll!:illl!lll!l!llii!!lri!iilillilillllillimiliiiiiilimiiitiiii!iii:! 

T i kietai i?IriuocIa 'Draugo'' ofisr, "Naujienų" 
o'i «Inivei-.iI Sc-.te Bank, Dr. Graičuno ofise ir 

Ąas. Visi isanksto bukite pasirengę į šį tik- 
ros dailės spektaklį. KOMITETAS. 

F AL. 10, i6, 20, 23, 24, GEG. i, 7. 9, 15 

: .1 V? ND'fiN! KAINUOJA TIKTAI $35.00. 
r. II i il\ .'<}■[ r A SPORTUS iv kitus popierius, rei- 
kalingus išvažiavimui. SIUNČIAME PINIGUS sau- 

i a i rrei ,'iau~ ! budu i Lietuvą. Jei kas neaiš- 
ku, ateikite pasitarti. 

Litiiuanian-AmeriG^n Information Bureau 
Vedėjas VLADAS NORKUS, 

3! 14 3. HAL5TED S". TEL- BOULEVARD 4399. 

: : 

P»-vė. "\' fii ta" yra pastačiusi 
•nu \v/.' tikslą užsiimti pramone, 
varant draugu ir prekybą, imant 
i ik.ilingiausias ir prieinamiausias 
šakas, kurioso \ patingai reika- 
linga- didesnis kapitalas ir pri- 
vatini- iniciatyva bei g\vesnis dar- 
'>o tvarkymas. Dabar veikimo 
programas nustatytas šitokis: 

I' r a m 1111 ė s s r i t y j e: Stei- 
giama mechaniška medžio dirba- 

moji dirbtuvė, kurioje bu dir- 
bama rakandai inie.bliai), namu 

ir bažnyčių Įtaisymai (t«>s dirb- 
tinis ve.lėju yra p. A. Zabors- 
kis. laikęs panašią dirbtuvę prieš 
karą Šiauliuose). Drauge bus 
varoma aliejinė — vyriausiai da- 
žams gaminti. .Ybiem dirbtu- 
vėm jau yra supirkta komplek- 
tai reikalingiausiu mašinų, nu- 

samdyta tinkamos trobos ir ši 
kovo mėn. dirbtuvės bus paleis- 
tos. 

I' r e k y b o s s r i t y j e: 1 >-vė 

"Venta" prekiaus medžiaga ir 

prekėmis, surištomis su minėtu 

dirbtuvių varymai (medžio mate- 

rijolai ir k.) Drauge bus užsiima- 
ma supirkinėjimu kai-kurių ūkio pro 
duktij, yp'tč išvežamųjų (linai, do- 

bilai ir k.) beto pargabenamų di- 
desni. -mis partijomis reikalingiau- 
siu prekių (druska, žiba'as, cukrus 
ir k.). 

Tokiu veikimo programų gali- 
ma veikti ir siauresniu ir plates- 
niu masštahu. Mes norime veik 
ti plačiau ir iš mušu Bendrovės 

padaryti didelę, galinai firmą. 
Dėlto šiuomi ir kreipiamės Į 
gerb. visuomenę, kviesdami mu- 

šu Bendrovės veikimą :r ;,reto- 
jimą si palaikyti, kas prisidėda- 
mi kapitalu, kas bendradarbiavi- 

mu, kas prekybos santikiais. kas 

palankiu u/tariančiu žodžiu. 

Platesnių žinių apie mušu ben 
d rovę mes pranešime kiekvienai 

pareikalavimu. 
1 '-vės "Venta" valdyba: 

Kun. J. Jasienskis, pirmin. 
Vladas Komar, vald. narys 
Jonas Tumas. [gal. direktor. 

Žemes Banko Stovis- 

Daugelis lietuvių indo.nauja it 

nori pirkti žemes Lietuvoje'čia bū- 
dami. Kol kas galima padaryti tik 

per savo ingaliotinius Lietuvoje 
nes Žemės liaukas dar nėra galu- 
tinai sutvarkytas, nors jau baigia, 
mas tvarkyti. Kaip tik Žemės liau- 
kas bus sutvarkytas, tuomet Ame- 
rikiečiai lietuviai čia būdami gale? 
Įsigyti sau žemės Lietuvoje. 

Dabartinis Žemės I lanko pinigi- 
nis stovis yra tokis: 

S u lyg paskutinio visuotinio L 
/.. Ii. šėrininkų susirinkimo buve 
paimtas ''public accountant". ka( 
peržiūrėtų I lanko knygas. 

"Public accounteris" surado ii 

vaiJJškai pnlUudijo banko piuigv 
stovi, kaip ji rado susirinkimus, m 

nėtinai: 
I 

Viso surinkta ir sudėta Činarai- 
ty Trust ( o. dolariai s $60554.50 

Jšmokėta prirašymo agentams 11 

kitu e.vpensu nuo pradžios* organiza- 
vimo L. /.. P»anko .... $4,65/4:; 

Kun. Petkui expensams palikta 
1 išvažiuojant kun. Žiliui Į Kuro- 
pą $J.000.0c 
Viįo išeigų $5,65742 
Lieka dolariais $54.897.10 

l'o generaliam Mitingui įėjo vi 

$I,0I4-3f: 
Viso L. Ž. P.anke dolariais yra 

$56,-1146 
Rubliais T.. Banke buvo 169.797 
Vėliaus rubliais Įmokėta .. 14.750 
Viso rubliais yra 184,547 
Kontraktai rubliais 65,000. 

Zcmč s Bank n l'aldvba. 

Velykos! Alleliuja!! 
Nusišypsojo linksmas pavasario 

veidas ir lietuvis drauge su atlm 
dusiu Lietuvos grožiu, nudžiugęs su 

šuko: — \ elykos! Velykos! Aile- 
'iuja, alleliuja! Jis kėlės, — užga- 
nymas žmonijai. 

Aušta pavasario ryt'as. Nemato 
rnai nyksta, ^lepia>i nuo padangės 
Aušrinė. Vėsus ryto vėjelis dvelkia 
po apielinkę^ tarsi, jausdamas ko- 
ki nepaprastą džiaugsmą; rodos? ir 

žmogaus sielą švelniau glamonėja, 
bi.ciuoja veidan. Aukštai, vien akį 
viliojanti mėlynė. Rytuose, jos vei- 
das vis labiau aiškėja, darsi tyr'.is 
ir tampa šviesiai raudonas yt lie- 
tuvaitės veidas. J i> taip hutu malo- 
nus. saldus pabučiuoti.... Iš u/ 

tolimu kalnu pasikelia skaistus sau- 

lės spindulys ir sveikina .mšiaiiti, 
^ru/Ų pavasario rytą ir dvi. neto- 

Jli uolos, kalbančias tarP savęs 1110- 

; t f r i k e s. Jom prie uolos durų pri 
jsiartinus, pasigirsta balsas: "Kė- 
11 ė^. nėra čion". Šių žodžiu gandą, 
'nors bandė slėpti, bet jie savaimi 
Įkalbėjo žmonijos širdin. Nors jau 
j praėjo du tūkstančiai metu vienok 
ir p-1 >iai dienai tie žodžiai garsiai 
skamba po platuji pasauli, l'žgauta 
žmogaus širdies styga tų daug rt iš 
kiančiu žodžių garsu, paliekti skani 
banti. Pasipila džiaugsmingi akor- 

dai: Velykos! Velykos! Allelinja!! 
Jais džiaugiasi žmoni ja, visas krikš- 
čioniškas pasaulis, liet mums. lietu 
viams, ypatingai pritinka džiaugtis 
turint savo Tėvynę— Lietuv.'j Lai:- 
vą ir Nepriklausomą. L'žtat'ai Tam. 
Kuris kėlėsi ir sykiu mus ir mušu 

dvasią prikėlė prie Laisvės ir Tie- 
.*vk*. džiaugsmingai ir linksmai už- 
traukime linksmą ir garbingą Alle- 

įliuja! \lleliuja! Allelinja!!.... 
i Daugpilis 

Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

KF.N'uSIlA. \YIS 

j Kenosbiečiai veikia nenuilstan- 
čiai. Paskutiniu laiku vietos 
Laisvės paskolų* komitetas ver- 

^ 
hii nedėlioj surengė prakalbas, 
Prakalbus Įvyko bažnytinėj sve 

Įtainėj, lietuviu parapijos. Kal- 
Įbėtojai 'buvo iš Ohieagos visiem 
'.žinomas gerb konip. S. Šimkus 

j ir Dr. /.imontas. Prakalbu <iks 

|las buvo kaslink paskolos bonų 
;pardavimo. Pirmiausiai. S. <ia- 
■dei'kis perstatė j). Šimkų. Kalbėr 
tujas trumpai apibėgu Lietuvos 

j istoriją ir jos vargus, toliaus tęs 
damas kalbą, priėjo prie šių die- 

nų vargų i'- sunkią kovą Lietu- 
vos kareivių. Kada jausmingai 
suminėjo, kaip motinos savo mv 

iimus šunelius išleidžia j karę 
tėvynės ginti ir išleisdamos lai- 
mina jaunuti karžygį, ir įduoda 
baltos drobės žaizdoms apsi- 
rišti. Nevienam atsilankiusiam 
ašaros tftvvilgė skruos.ns ir iš 
tvirtos lietuvio krutinės phukė 
atsidūsėjimai. 

j Antras kal'bėjo Dr. Zimontas. 
ijisai isvalios nuosekliai išdėstė 

jkoks ižmogus guli būti kultnrin- 
,gas ir geras pilietis ir k«>k^ yra 
išlaukinis priešas: toliaus kalbėto 
jas pažymėjo, j. g dabar laikas 
atskirti -pelus nuo grudų. Beabe- 
jo? tas nepatiko nuisų priešams 
bolševikams, 'bet ką padarysi, 
teisybė visuomet Į akis duria. 
Pertraukoje prakalbu buvo par- 
davimas Paskolos Ponu. Parduo 
ta daiiigiau, negu manyta, su- 

virs 1400. — Garbė geriems tė- 

vynainiams! Afltru atveju, p.- 
Šimkus plačiau paaiškino apie, 
Saulius ir jų organizaciją. 

Del Šaulių surinkta veik i 50 
dolarių. Pertraukoje prakalbų, p. 
Jakutis akompanuojant p. Šim- 
kui, tpad-ainavo porą "dainelių. 
Pu'Mika norėjd iššaukti antru 

kartu, 'bet juodu atsiprašė^ pa- 
žymėdami, jog e i jie atvažiiuosią 
balandžio 25 su visu "Biržės" 
Choru ir dainuosią kiek tik pub-1 
lika norėsianti. 

Turiu pažymėti, jog čion vie- 
liniai bolševikai ir nemiega. Jie 
visokiais budais bando užbėgti 
už akių. Toje pačioje nedėlio- 
ję, 2 vai. po pietų, turėjo Įvyk- 
ti jų prakalbos, bet ant nelai- 
mės kalbėtojas neatsilankė ir 

pastovėję ant šalygatvių, turė- 
jo skirstytis. O kada pakilo di- 
dis vėjas, tai 'celis i*; jų įpūtė 
j Lietuvių svetainę. Nesvarbu 
kad jie keli atėjo, bet svarbu 
kaip luižsilaikė, nors vyrai, už- 
augę, bet elgės kaip maži vai- 
kai. Visokiais budais kraipės. 
šaipės, v kitus kalbino, kad tik 

pakenkti ramiai klausanrieiii-. i 
< i'aila kad tokie ž. nonės įnašai i y 

aik" sunaudoji' del apšvietus. 
P. Pavilonis. 

SPRINGFIELD. ILL. 

Pranešu savu giminėms. drau- 
gams ir pažystamiems, kad aš 
.^11 sunkiai sergantis St. Sa- 
litarium. Sprin^field, II!. Ir ma- j 
10 gyvenimo dienos jau su>Kai-| 
ylos... Todėl jeijju kam neat- 
iakami ant laišku, žinokite, šią prie i 

častj. Kas norėsite platesniu /.i-: 
11 u a]>ie mane kreipkitės šiuo'; 
įdresu: 

j I'ramts .Vaskolaitis, Jo 17 St. j 
Paul a ve., Cliieai 

Motiejus Klioštoraitis, 
'Lietuvos" Dienraščio i'.mdrovCs 
r ° I uzas. 

I 
STATEMENT OF THE OVVNERSHIP 
IVi ANAGEM ENT, ETC., REQUIHED 
BY THE ACT OF CONGRESS OF 

AUGUST 24, 1912, 
Of Lietuva, įmblish«*d daily, ui Clii- 

jago, II r. f o r April 1. l!»2i>. 
STATE OF ILLINOIS i s 
COUNTY OF COOK \ 
Before rae, a Notary Public in and 

t'or the Siate and county aforesaid, per-1 
■ionally appeared K. Drangelis, \vlio 
tiaving been dūly s\vorn accordiug to' 
la\v, deposes and says that he is the 
President of the Publishers of "Lie-j 
tuva" and that the foIlo\ving is, to the 
best of liis kno\vh*dKe and belief, a 
true statement cf the o\vner.ship, man- 
įgement and cireulation of ihe nfore-j said publicaiion for Uie date shovvn in 
the above capti n, rėąuirod by the Act} i)f August 24, 1 }♦ 12. embodied in sectioi:, 
44.'!. Postai La\vs and Kegu'.ations, j printed on the reverse of ibis form, i 

to \vit: 
1. That the names and addretiises of Į the publisher, editor, managing editor, 

and business manager iire: | Publisher: IJthuanian Publishingį 
C'o„ Ine :!253 S. Morgan St.. Chicago.Į Editor: .1. Gedminas. 3343 Lmv<- a v. 
Chicago, 111. 

Managing Ediior Nose. 
Business Manager (cting); 1'.. Vara- 

sius, 3343 Lowe Ave. 
2. That the o\vners are Lithuanian 

Publishing Co., Inc.. 3253 S. .Morgan 
St.. Chicago, 111.; and tho names and 
addresses of stockholders onning ori 
holding 1 i>er cent or more of '.he totai j amount of stock are: Į Litliuanian Development Corpora 
tion. 2H4 Eight A v o., Ne\v York. 

J. Oedm>nas, 3343 Lowe Ave., Chi- 
cago. 

Jos. J. Račiūnas, Sodus. Mieli. 
Bronius K Balutis. 812 \V. 33rd St.. 

Chicago. 
3. Th:~ 'v.e knovv > bondholders, mort 

pageos, and other securiiy holders o\vn 

ing or holoins 1 per cent or more oi 
totai amount of bonds. mortgages, oi 
other securities are: 

A. Olszevvski. 3251 S. Ilalsted Street. 
Chicago. 

.1. 1. Bagdžiunas, 2334 S. Oakh y Ave. 
Chicago. 

Universal State Bank. 3252 So. Ilal- 
sted St., Chicago. 

K. Draugelis. 35 Š. Dearborn St. 

Chicago. 
4 That. the, t\vo paragraphs next 

„i — ~P " 

stockholders, and security holdors 
contain not only the list nf rtork 
holders and security holders as the> 
appoar upon the books of the conipany 
but. also, in rases \vhere the stock 
holdor or security holder appears upon 
the books of the oonipany as trustee oi 

in any olher f.duciary relation, the na- 

me of tho persoh or corpovat.ion for 
vvhom such trustee is acting, is giv 
en: also (liat the said two paragraphs 
contain statements ompracmg affiantV 
full kno\vledge and bellef as to the 
circumstances and coiulitious undet 
which stockholders and security liuld 
ers vio do not. appear upou the books 
of the compauy as trustees, hold stock 
and securities in a capacity other than 
that of a bona fide owner; and tins 
affiant has no reason to believe thai 
any other person, association, or Cor- 

poration has any interest direct or 
indireet in the said stock, bonds, or 

other securities than as so stated by/ 
hiin. 

5. That the average number of co- 

pies of each issue -oi this publication 
sold or distributeu, tbiotigli the inaiis 
or othenvise, to pat n subscribers du- 
ring the six months preceding the date 
shown ftbove is !»,500. 

K::zvs Dr.mgclis, 
President Uthuanian Pub" ^Cn 

Svvorn to and stibsvribed bcf-)ro 
me 111 i s i >t '.lav of Aj>nl i<j2o 

C• A. Aii(iei"oon, 
(SEAL) \otr,ry Pr.blic. 

( M y commission c.\pire> ii- 

btr 1923). 

AKYS, AUSYS, LI PAS. NOSES 
YDAS KOKIOS NKBUTIJ PATAI- 

SOM R. 

Hic.1 I'IUUIOI.MUU Ki/. viriHJ iilM" 

k.vir.o. i.e skausmu, be žymė?, ir l>o Į 
..ni nepatogumu. i 

Chicagc Face Specialist:;, 
J W. Kandolph St.. Kampas Stato St., 

3 "Inbij. Telephone Central 27. 
Valan. nuo 8 iki 4 arba ant sutarties 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GVDVTC '&S IR CMIFIURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Telefonaa Canal 6222 
Vai: 1 iki 5 lr 7 iki 9 vai. vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. I-ENTU, ItBMU IR STOGAMS I'OPIEItlO Specialiai: Maleva inalovojimul stubu iš vidaus, po $1.50 už galioną 

CARR BROS. VVRECKING CO. 
3003—3009 SO. IIALSTEU STREET CHICAGO, ILL. 

LIBKKTY BON! )£=> 
M^s perkamo Pergales Hondsua j)ilna para&ytg'a ?. 'j verte, lr Laisvčd Rondsus pilnu pinigine vert*:. T a 
Atneški f e arba atsiųskite j » r t pt/ t;i; j* o rs\ Atdara kasdien nuo 9-G J- *J- <£ V. U 
U tam inkais, K^tverįja^s 13o5 MILAVAUKEE AVliNl, ffi, ir Subatornia 9—« " 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parastai 

ir tankiai yra sunkios kurios palieka kuuo or .:nus .-ilpname 
padėjime. Kentėtojas jieško jonilu^ medicinos, kuri netik kad 
pagelbėtu jam, bet taipgi, kad jo viduriu organai dirbtų vutl- 
kime su gamtos taisyklėmis. Tokio atsitikimai l;una pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

nevera s ■ 

Esorka 
i (pirmiaus žinoma kaipj "Severos Skilvinis Bitteris"), kuri yra 

pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavimo tonikas, 
rekomenduojama:; silpniems, seniems ir gynantiems žmoniems. 1 
Jos medikaliska priprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurių nevirinimo skilvio, 
neturėjimo apetv^o ir paprastai arbi. silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink plečke'ę šitų vai tų šiendien ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 7o, ir $1.10; karės tak.-ų :5 ir d centai. 
Parsiduoda visose ap^iekoso 

W. F. SEVtRA CO., CEDAS RIPiDS, 10',Y A 

.ma °!i' !/'<'• 
''V, l't > </i:ius mazjfQjim>t.*, 

c t 'tkimus, n iu.■/;:< m' 
'• " """s /W.v t.i M. Iijai.riii ;• Liitir... g 

</ I/'... "A '(l /.'(I'u t'lll kęst h'• 
reikalingai] žittrik, kokit mane plu /■■i' fiisti. t) ui 
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K:: s tai yra RlTFLEo? Ar 
tai Kydunlė? Xe!! AV kve- 
]>ian t į- vanduo? Ne!! RLT- 
H.hS yra tai paprasčiausi* 
p'aukų ir niIo« su<tiprintojis, kuri- priveliu gamtai suteikt žmo.'ir , riklu'.:, r. t i „rožį. <' kas gal 1 »nt gražesniu už ilgus, blizgančius, š. inir 1 laukus? Kas jul Imt smagesnio už č\ -tą neniežinčią.galvos oda J 

panaikinu pleiskana-! Su jomis u reiki t bliu mene \i !vo- trynimo: dviejų ar trijų dienų b.'gyje Rl.'FF!.! S i rr-.l mažinti pleiskana*, o savaitės lajke jų jau nei žymės ne'.ik,-.! i'aslaii tik 'e. ...r čiuis suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinauji .tų. ) Nnsipirkte šiąnakt RUFFI.KS bortkutę aptiekoje Kaštuos tik 65c., bet jų> sakykite, kad j«<s vertos dau-4 daugiau. Paaiškinimui pridėti prie kiekvienos bonktltf*; *Jei negausite ii'-ų apti.k< i e, tai atsiųskite inums 75.*. pačto markėmis, ar m.mcy ■ h. r šicki adresu: 
F. AD. RICHTER 6 CO >26-330 Btoadvay, New i-?rk»—» — 

turi būti išparduota per 30 dienų. Gvamafonai geriau- 
sių išdirbysoių Columbijos. Viktor ir Vdchtono, gra- 
jina visokius rekordus. Gvarantuoti ant 10 v.u'lų. Kai- 
na nuo $25.00 iki $400.00. Tai n-, i parduoti-me ant 
lengvų išmokėjimų. 

(I ra fonui a C. 
kaip ant paties 
paveikslo su ųe- 
ru dubeltavais c 
springsais moto- 

s 

ru, išduoda t^ra- 
'' 

/i ir bal- 
są. Kaina $50. 
Labai paranki },/? 
, ■ m I ..v'tuvą parsi- 
vežti 

25 Tuksiančiai Rekordu po 85c vie- 

nas. siekturiuos paminėsimo čionai. 
1'". 4^f)- Pasakyk mano mylimas krašte; IJutenas. 
K 4175 Kunigas ir (iirtuoklis ir Sal^iV.i' : ! >i:i!« 

•" _j4~4 Mielasirdystė ir \ ai \ erčia laito; IVu.u-a. 
\ 4272 Spragilų lAlina ir Strazdelis; lVtrauska* 

2358 Darbininkų Marsaliclč ir Sukcl .inu* l\o\i. 
'] 3841 Atėjo Žiemelė ir K;i \s jjati. 

39c/» Važiauvau Dieną ir N'esigraudink Mortele. 
3dp (iegužinė Daina ir Tris l>erneliai. 
3.^17 Sukruskitne Mroliai ir Kina ' »ar '!-• nuo Rnbe/.iaus. 

\ 4180 Medžiotojai; Monologas. 
K 4 įi<7 Mylimoji. I'olka ir Vestuvių, \":i! 

3314 Diedukas, Polka ir Saldus lluo'cs, \ ils 
K 2530 Ant Dunojaus liauju ir Krci^^tliU*."-. '• al 
K 2582 Kariškas Maršas ir Kalnu \u::-ti-,n>as. 
I'" 27Visur Linksniu ir š:ik i Ratą. 
1'" 23<t<» Našlys ir Laj>uuieuė. 

)<>S Kadrilius. 
3117 Padespahas ir Mazurka. 
•iif)5 Laisvos Rusijos Maršas. 

K 4060 Kadetu Karsas ir A1i»inos, I'olka. 
A 2S į.į VmerikoniŠka 1920 orkestrą. 

Mažiaus kaip 6 rekordus kitur :iesiunaatr.e. 1'/ prlsiuntinią mes apmokame. K'atalio^ą ko./uam pri-iunėiame dykai. Krautuve atdara peticijomis. Did/iau^a krautuvė l'hicagoje l iramafonu, Knvt>u ir auksiniu daigtu. 

JUOZAPAS F. BUDR1K 
3343 SO. HALSTED STREET eHICAGO, ILL. 



Johnson drožia Wilsonui ir save perša 
New York, kovo cl. 

vakaru (Jooper Union svetainėj 
triukšmingai buvo priimtas Suv. 
\ aisti jų senatorius iš Califor- 
nijos lliram \V. Johnson. Trys 
tūkstančiai vyrų ir moterų su už 

sidegituu priėmė kall>ėtoj;Į ir ant 
kiek jam karštai prijautė, ant 
tiek išreiškė nepasitenkinimo 
prez. VVilsonu. Kalbėtojas ne- 

sigailėjo žibalo pilti ant tos 11c- 

sitenkinir.o liepsnos; jis sakė: 
"Prezidentas \\ ilson sėdėjo ki- 

to lošyj ir gavo tai, k«į ir kiek- 
vienas gautų sėdėdamas kito lo- 
šyj". 

"Aš niekuomet nekysėiau lie- 
jimo kraujo Amerikos vaiku, 
kad Anglija ir Japonija ar net i 

Rumunija ar Serbija galėtų Pa- 
laikyti savo teritorinius rubežius' I 

"Aš atvykau Xcw Yorkan ko-! 
voti su tarptautinių bankminkų; 

'sąjunga ir su kitais nevvyorkie- 
čiais turinčiais galyby preziden-, 
tus tverti ir norinčiais panaudo- 
ti i«utų lygą savo pačių asmeniš- 
kam pelnui, i ui ropos negalima 
suamerikoninti. Mano uždavi-J 
niu bus kiek galint neleisti Ame- 
riką europinti". 

Nėra pelno S. Valstijoms iš 
karės. 

"Amerika yra vieniiitėlė šalis, 
kuri išėjo iš karės, be pelno. Jei1 
mes turėtume tą dešimti bili-! 
jonų, kuriuos mes paskolinome į 
talkininkams, tai mes galėtume! 
sumažinti pragyvenimo brangu-1 
m;j. Anglija apturėjo iš karės! 
800,000 ket. mylių žemės ir šini; 
tus tūkstančių valdinių. 

"Francija atgavo .M/aciją—' 
Lotaringiją ir kitus kraštus, Ita- 
lija gavo šmotą Adriatiko, o Ja- 
ponija nesuskaitomas salas. 

"I»et prezidentas \ViLouas, 
kuris nuo musių pertraukos lai- 
ko vaišino Amerikos žmones su 

didesne neapykanta, negu. jie kuo,t 
met buvo vaišinami savo istori- 
joje, netikusiai elgėsi su mumis 
ir niekino senatą užtai, ka.l jis 
nepriėmė jo dokumento be per- 
braukimo t ar uždėjimo laško j 
ant i". 

Senatas gina laisves. 
Prišoki s prie estrados briau- 

nos ir grūmodamas kumščiu se- 

natorius Johnson tarp šauksmų 
audros šaukė: 

"Suv. Valstijų senatas stovė- 
jo kaip mūras jusų laisvėms, at- 
mesdamas šitą ncunicrikinę, lui- 

ropai prielankią ..utartj'' 
Kalbėdamas apie dideles su- 

mas išleidžiamas vajui, senato- 
rius Johnson pasakė: 

"Šitos didelės pinigų aukos 
kartais 'buva padaromos lygiai 
taip, kaip aukotojų investmentai. j 
(ialutinė skola nėra atmokama' 
tuomi patini, bet kaina daug kar 
tų permokama. Kaina užmoka- 
ma ne pinigais duotais tam tik- 
ram kandidatui, bet galinus su- 

renkama nuo visu žmonių atmo- 
kanl žmonių valdžios padarytus 
pažadėjimus. 

Asideda ant žmonių. 
"Mano kredo yra žmonės, o 

\ iešpatie, tavo žmonės man ga- 

i nu geri. Dabar nebekrauju po-' 
; lilikieriu laikas. Šilas laikas\ra 

jraudonkrauju anicrikiečiii laiku". 
Senatorius Johnson taipgi smal- 

kiai ant Huberto lioovero. sa- 

kydamas, kad lioovero nori pre- 
zidentu didžiosios kompanijos. 

Senatorius taipgi nupeikė kan- 
didatus gen. I loovcrj, gen. \\ oo■' 

dą ir gov. Loudena už jn Įeini-/ 
nia dideliu sunuj. 

'Kam šitas |>. Iloovcro slaps- 
į tymas?" klausė senatorius John- 
son. "kodėl jis kaip vyrai atvi-i 

'»ai nepasisako, kad jis yra kan- 
didatu ant k'»kio tikieto? 

'Kodėl ji> atvirai nepasako, 
kad ji-i jau senai rūpinasi .gauti 
nominaciją abiejose partijose? 

"Kodėl p. Ifoovcr atvirai ne- 

pasako, kad u/p;'kaly j jo yra ga- 
na pinigu ir puiki organizacija 
daiingelyje valstijų? 

| "Kodėl p. lloovcr neprisipažjs- 
ta, kad jo kandklatura mano pa 
t:es valstijoje pradėta kaip už- 
pakalinis šūvis tuoju tikslu, kad 
privertus mane atsižadėti mano 1 

vajaus rytuose ir grižti namon 

uinii savo politinius re Kalius ten 
— sumanymas., kuris visai jam 
nepav\ko? 

"1\ lloovcr gali laikyti ritmi- 
nes M'dybas keturiuose viešbu- 
čiuose Xevv Vorke ir taip-pat 
ru uines sėdybas kitose valsti- 

jose, jei jis gali. Jis turi tei- 

jei iis nori, priimti finansi- 
ne paramą nuo Suv. Valstijų ja- 
vu, žibalo ir kitų didžiųjų biz- 

nių. 
"Bet kodėl, sakau, p. iloover j 

nepasiseko kari jis kelki dan- 
gų ir žemę, kati kokiomis nebūk ; 

!<:-oni s gavus nominaciją? 
Ar jam į da pasisakyti, #kad jis 1 

yra kandidatui ? Man negėda. 
Aš skelbiu tą visur, pradėjus nuo ! 

vieno krašto iki kitam, kai]) pri- ( 

dera kiekvienam amerikiečiui. ' 

"Vis viena, ar aš Imsiu nomi- ' 

nuotas, ;ir ne, aš manau, kad ša- i 

iiai b u m naudinga žinoti, jog vie- 
nas kandidatas be organizacijos, 
be pinigu, be jokios peramos iš 

didžiųjų bi/.niu jau parodė, kad I 

jis gali vest! savo partijos kati- 1 

diflaturiuius rinkimus, nors prieš 
ji stovi milžiniškos krūvos pini- 
gu ir puikiai apivpintos Ifoove- 
ro, \Voo.l bei I .owdtno orga- 
nizacijos. 

""Šitas negirdėtas, baisus lei-i 
dimas pMijjii virto salies nc-J 
garbe, skandalu ir nelaime. (Se- 
natorius Iforali klibina perva- 
ryti įstatymą apribuojantį pre- 
zidentiniu kandidatų rinkiniu lė- 
šas $10,000. 

"Aš iŠ širdies laukiu, kad kon- 
gresas greitai i.erleis šitą, ar 

kokį kitą projektą, kuris .sustab- 
ely šitą politiniu mc/.liavu puo- 
tą ir padarys palą taip 'biedniau- 
šiam kaip ir turtingiausiam žmo- 

gui Siu \ alstijose pa-iekti augs 

iausią žmonių teikiamą tarny- 
i>ą. 

"Aš norėčiau ]>ak!austi lloo- 

vero. \Voodo ir La.vdeno vedė- 
ju, ar jie: bando padaryti prezi- 
dentinius noininavimus panašiais 
j 4;ii minui lenktynių tarp dviejų 
konkuruojančių patentuotu vais- 
tu. ar tam tikru muilo rųšių". 

IŠ JAPONŲ EILIŲ. 
I. 

Neiki į .svečius labai dažnai, 
Nes ilgainiui nusibosi. 
Kad ir butų giminės tėvai, 
Neik I svečius labai dažnai. 

Laiko jei turi pakaktinai, 
l»us geriau, jei pamiegosi. 
Neiki j svečius labai dažnai, 
Nes ilgainiui nusibosi. 

II. 

Gailutis apgins tave nuo J Jie/o pabaudos, 
Tik ne nuo žmonių piktų liežuvių. 

Viešpats išklausys meldimo L vo visados, 
Gailestis apgins tave nuo Dievo pabaudos, 

Nors širdis ir akys tavo kruvinai raudos, 
Kad nupuolei tu pirmiau vestuvių. 

Gailestis apgins tave nuo Dievo pabaudos. 
Tik ne nuo žmonių piktų liežuvių. 

M. Grigcnis. 

Nauji Mietai. 
Iš begaliniu erdviu, iš augš- 

lybiu dangiškų, atėjo nauji me- 

tai, jaunas kūdikėlis su nekalta 
šypsą ant savo jaunu lupučiu. 

l)(/nci jis žiurėjo j šiandieninį 
pasauli. 

Ten augštai viršui, augščiau 
debesų, mirgėjo didelės žvaigž- 
dės. Žemai, tarpe pilku uku ir 
juody lauku, matėsi rausvi taš- 

kai. 
K u likis išskėlė savo didelius 

l>altus sparnus ir nusileido ant 
•ėmės. 

Jis nusileido prie vieno tu rau 

.lomi tašku ir pamatė, kad tai 
juvo didelis miestas. 

Tarpifaugštų namu švietė liam 
>os, panertos ūkanoj. 

(latvėmis žnioiičs uku slėgia- 
ni. vaikščiojo tai šian, tai ten. 

Kur tai kampe girdėjosi įr.u- 

dka ir visas miestas ligūstai ir 
mukiai atsiduso. 

Kūdikis sustojo ant kampo 
gatves įprisižiurt ji žmonėms. 
Daugelis tūkstančių žmonių pra- 
"jc> pro ji ir nranyko gilumoj 
įiaukios ir tamsios nakties. Ir 
is liūdnesnis darėsi žvilgsnis 

vtidikio akyse. Jis sustabdė jau- 
įą su nubliškusiu veidu moterj 
r nekantriai u/klausė: 

—Kodėl, tu, nelinksma? Kodėl 
iiip liūtimis žvilgsniai tavoakių? 
\odel ju> \ is vaikščiojate nuliti- 
linia šešėliais? Aš atėjau pas 
lis i svečius, kodėl jus manęs 
įepasitinkate džiaugsmingais bar 
;ais ir pilnomis d'.augsmo širdi- 
ms? Kodėl taip šalčiu dvokia 

usų gatvės? 
Ir moteris tyliu, rainiu balsu 

itsakė jam: 
—Mes alk?*ii, nuvargę.- Mes 

įorimc Duti linksmais, bet ne- 

;alime. .Norime užmiršti skani- 
nus praeitu metu. bet jie per- 
laug mūsų širdis jkankino... Mes 
:aip tie ligoniai, atsikėlę iš savo 

ovii po ilgos ligos, neturime 
egų dar gyventi. .Pasaulis di- 

! c i i s. bet nie.- alkani. 
Ir štai kūdikis, Nauji Metai 

)rikando >avo lupas ir pasirodė, 
)irma raukšlė ant jo jaunos skaisi 
"ios kaktos. 

Iš miško i mišką, iš lauko i J 
auką, ties upėmis ir kloniais, 
ikrjdo šis jaunas .sutvėrimas sa- 

o galingais sparnais ir norėjo 
ipžiurėti pasait'.Iio plotus. 

Skrisdamas jis pamatė didelį 
>alocių. apsuptą ežerais, ir s<i- 
!air>. Ir nusileidęs ant žemės jis 
>asijuto šviesioj salėj, pilnoj vi- 
lkiu gėlių. \ iduryj salės sto- 

.ėjo didelis stalas ir aplink ji 
iiisftdę žmonės karšiai kalbėjosi. 
|ie visi buvo nariai vienos šei- 
nvnos. 

Jie balsiui kalbėjosi ir barėsi J 
r retkarčiais, kurs nors iš jit 
>ašok(/s karštai ką nors pasaky- 
lavo, o kiti. šaltai lingavo bal- 
zomis ir j 11 veidai buvo šalti. į 

iia'ėj buvo šviesu, bet šviesa 
iielinksiuino sielos; nors ruimin 
*a ir si'ta" buvo ten, bet k a/, 

kodėl tai dvelkė šiurpuliui. 
Naujometinis kūdikis pradėjo 

drebėti nuo šalčio ir j;uit norėjo 
skristi s '\ 11 nuo šiurpios vie- 
tos. 1 iet čia jaunas išdidus, 
pilnas užsitikėjimo ižmogus pra- 
■jo pro sali. 

—Kas tai per barniai? — pa- 
klausė kūdikis — kodėl aš ne- 

matau čia nei vyno, nei ri»/.iu 
ir negirdžiu linksmų dainų? Kur 
dingo muzikantai, mitrus šokė- 
jai? 

Jaunas vyras piktai pamojo 
ranka: — Jie negali pasidalįti pa- 
likimo ir todėl čia taip nelinks- 
ma. 

Kūdikis išgirdo tai ir antra 
raukšlė 'pasirodė ant jo jaunos 
baltos kaklo. 

f\t<.kui kūdikis skrijo ties lau- 
kais, kalnais, juromis ir sniegu 

I užneštais kloniais. Ir nusilei- 
do jis vienoj šalyj, ant vietos, 
kuri išrodė apleista ir nyki. Maži 
nameliai susiglaudą, kaip išgąsty- 
je, ant sniegu užpustytos žemės, 
Siauros gatvės buvo tuščios ii 
apleistos. Koksai tai sielvartas 

apgaubė tą vietą, tarytui.. pats 

i Jaunas kūdikis įžingsniavo patsai 
nežinodamas, kodcl jis čia jam- 

Jčiasi taip nelaimingu ir apleistai. 
liale gatvės kūdikis suklupo 

'ant lavono jaunos moteriškės. 

Į Kūnas buvo nuogas ir jo sąna- 
iriai buvo balti ir švarus, bet pėd- 
sakai nedorybės malėsi aiškiai, 

'lai vienur, tai kitur randasi la- 1 
.... šai kraujo giliai j>ėdv į šaltą s n i c 

g'!- 

Naujametinis kūdikis ilgai blo 

vėjo ir žurėjo i lavoną. 
Kiek toliau jis užtiko lavoną 

jaunio .kūdiki*., dar dvieji įlietai 
nesuėjo kūdikiui ir jis kaip jau- 
nas baltas paukštelis gulėjo už-1 
raustas sniegu. Tik baltos ran- 

kutės buvo plaėiai išskėstos, ro- 

dėsi. kad paskutinėj valandoj šau 
kėši motinos pagalbos, idant ant 

jos krutinės radus apginimą. 
Viename name kiulikis, Nauji 

Metai, 'pamalč dau£ žmonių pa- 
sisK"ptis:u pu indų šukėmis ir 
rakandu atlužomis. Žmonės dre- 
V) C- j 11 prie kiekvienu .žingsnio, ir 
kai]) medžiai, kurie linguojami 
vėjo, lingavo jų galvos. 

Senos motinos su išdraikytais 
plaukais ant pečių, nuliudusiais 
žvilgiais žiurėjo j tamsą. Ir vis 
toliau ėjo naujametinis kūdikis 
ir visur jis regėjo mirtį, išnai- 
kinimą, kraują ir karčias ašaras. 

Iš baimės ir nusitebėjinio jis 
sušuko: 

— Kas čia darosi? Kokis čia 
pasaulis?— 

Ir kūdikis pridengė rankutė- 
mis savo akutes. Kuomet jis 
nuėmė rankas, jojo veidas pa- 
liko tamsus ir senas, o ant jo 
baltų sparnų malėsi raudoni 
kraujo taškai. 

Augštai pakilo naujametinis 
kūdikis ir žvelgdamasi aplink, 
matė tuos pa f reginius neramu- 

mo, nusiminimo, broliškos nea- 

pikantos ir mirio sopulius. Iš 
visur girdėjo vaitojimus nuo 

skausmų šauksmą pagalbos ir kas 

valandą senyn ėjo jo veidas, o ap 
maudos f aukšles stTsimetiė. 
kaip tankus tinklas.'yt plienas įsi- 
liejo j nekalta akis. Voš per- 
ėjus pirmai nakčiai ir žybterėjus 
■pirmiems tekančios saulės spin- 
duliams, ką tik gimvs kūdikis 

jau buvo sulinkys, nuvargus, bc- 

jiegis. (.) pakėlus dangun akis. 

ištiesięs rankas drebančiomis lu- 

pomis šamkė, o to balso atbalsiai 
skriejo šaltame ore. 

— Kaip aš gyvėsiu? Ką aš 

darysiu?... 
IJct kariu su rytmečiu aušra pa Į 

sigirdo ciaina daugeliu balsii.— 

Tai linksmai dainavo pabun- 
danti brolybėn dalis žmonijos. 
Iš puošniu meilės gėlių ji sau 

nupynė vainiku o aukso kihirks-* 

tys skriejo iš akių tų brolių — 

žmonių, šalino šalt j nuo žemės. 

Jie eina ranka j ranką, kaip 
broliai, ir jų atsiranda vis dau- 

giau ir daugiau. Tos auksu ki- 

birkštys susitiko su kud»kio aki- 
mis. Cia kūdikis aiškiai supra- 
to, jog tie žmonės, tai kūrėjai 
ateities, kurie išgydys visa:; žaiz- 

das, nes jie turi stiprias rankas, 
pilnas užuojautos širdis. 

Ir nušvito Xauji Metai, pirmos 
viUies spindulys išlygino jauną 

; veidą pasiuntinio kūdikio—\au- 

Įjų Metų. 
Ir Naujas Metas tarė: 
— Tik jiems ir del jų aš gy- 

vensiu'. 
Vertė R. Geč. 

i Į Burį.... l 

Jonui norėjosi daugiau šoviniu 
iriininešl j burį, bet taipgi norėjosi 
gerai prisirengt, kad but naudingn, 
kad but vertu pasitikėjimo — kad 
alfai'kvl ir sunkiausią patikėtų parei 
gn naštą, jis atskaitė trisdešimts šo- 
viniu. su kuriais rengėsi buriu pri- 
but, keturiolika j vi liko paskutiniam 
mėginimui. 

Spalis apnuogino Smėlynės k rit- 
mus ir rūsčiai žvelgė Į kaimiečiu 
grįėias. liet Jono kailinėliai buvo 

įšilti, ar gal pats darbas ji šildė. 
Jis greit vienon lirkon bėgo, tai 

(cl pasuko kilnu, atsidairydamas, 
uuk — tai nuo ko bėgtų, o čia tik 

(vilioja. Čia prie žemės prikris ir 
šauna tai j įsivaizdintą lenką t'ai vo- 

Lauke ir pagal krūmus, skirtingose 
victo-sc, riogsojo trįs 'baidyklės, 
Jonas tarsi priešus jose matė; čia 
įaun'as šautuvą sa-vo aut trkro nu. 

gino, tai pats .save didžiai pareigai 
rengė. 

Po liuobai. Prietema g'aubė dan- 
gų ir /einv vis tamsesniais vystyk- 
liais. Lauke rUmu. 

Tatuš, aš einu j burį^ — iš- 
tarė jauniausias stilius, prie lango 
stovėdamas. 

Tėvas sėdėjo tainy je ant pečelės. 
Sunaus žodžiai, lyg kieto plienu re- 

plės, sugniaužė žilo Arniono žan- 

dus, — jis negalėjo pratart žo<lžio, 
kažkas jam gerklę spaudė. 

— Vaikeli.... — Didėlės, gai- 
lios aS.ir js riedėjo per raukšlėtus j 
veidus; jos užtro^kino seno kalbą. Į 

— Sunau įiiViuo, — po valandėlei | 

tarė senis. — jaučiu tavyje bočių 
dvasia prakalbo, todėl aš didžiuoju- 
siu tavo troškiniu. .V- nejausiu var- 

go; man mirtis bus lengva, nes Iti 

vaikeli, eisi šventą Tėvynės parei- 
gą: tu stosi savo gyvasčia tarp Var- 
go ir laimės gimtos žemelės. .. 

Kuomet lietuvis rengiasi j didžią 
išeigą, iis velija t."i padaryt tyliai, 
niekieno nepamatytu. < > T -nui 

kartą pati gamta savo tarnystę pa- 
tiekė. 

Prietema greit traukėsi prieš ru- 

dens tamsią naktį. Jonas priėjo prie- 
tamsoje ant pcėelės sėdinčio tėvo^ 
pabučiavo jo abi ranki. 

— Aš sugrįšiu, — ištarė, nors 

daug — daug jausimi širdi> turė- 

jo. 
Seifus suspaudė Joiv> raukas. ?-u- j 

vilgė jo galvą nuriedėjusiomis aša- j 
romis ir palydėjo: i 

— Mano sunau. tu buvai mano ru 

pėsčiu, tu buvai mano paguoda: — 

dabar išleidžiu tave Į didj /ygf 
gintn šalelės gimtos ir pavedu tave 

bočių dvasiu globai, kurios, jaučiu 
Liteiiia sena Lietuvos garbe ir laisve 

j 
apgint. Į 

Jonas greit apsijuosę šoviniais iš-j 
kaišytu dir/u^ kietai suspaudė šaliai 
plieną ir išėjo. 2ilas Annonas pa- 
lydėjo su nu pro priemenės duris. 

— Nesirūpink, Uituš, — Joms nu- 

eidamas tarė. < 

— I esergsti tave Lietuvos die- 
vai.— atsakė atsit- liiu-učiam sutuii 

tėvas. 

Dingo tamsoje Jono stovyla. din- 
ęo eisenos garsas o tėvas vis sto-1 
vėjo panertomis akimis ir klausa i j 
juodą tamsą. 

J'nas skubėjo l'aprudžiu Krinei- j 
no link ir jautė, kad jis dabar ne-1 
betas, — vis lėtas kaimo bernelis.1 
kuriam anoj pusėj Krinčino mažai ^ 

kas rūpėjo, bet greii pribus pas sa- 

vuosius. kurie iu laukia, nes vadu 
l>ul jum buvo lemia. 

Dar ryto gaidys nepragydo. o J ;• 

nas su savaisiais sudėj- prižadą vy- 
riausioje būrio stovykloje Pasvaly- 
je laimę ir gyvastį savo atiduot, jei- 
gu labas Tėvynės to reikalautu. 

Praeis laikas seni ir maži kar- 
tos atmininius iš Pasvalio apielui- 
kės, kuomet kovotu už mušu žeme- 
lės liįvsybę, ir nei vienas jų neap- 
lenks savo paminėjimu vado Jono 
ir jo būrelio. 

.1/. Diemedis. 

PRANCŪZIJA IŠSIŽADA 
PINIGINĖS VIENYBĖS. 

Fnineu/.tĮ valdžia, d ei aukštos 
sidabro kainor> negalėdama dirbti 
sidahrinin pinigu, formaliai pasi- 
traukė iš lotynu piniginės vie- 
nybes, kurios nariu ji buvo nuo 

1865 111. Kitu šalių šitos vieny- 
bes atstovams: Belgijos, Šveica- 
rijos, Italijos, (Irekijos ir Mo- 
nake >s — apie tai ji pranešė su- 

sirinkime užsienio raštinėje. 
Sidabras, kuris prieš karę bu-į 

vo vertas 75 frankų kilogramui 
(j.J svaro) ir 'buvo padaromas i. 

r t pundus vertės 200 frankų, dabar j 
yra vertas Ocjo frankų kilogramui. Į 
Padirbus Į pinigus jo vertė pa-1 
silieka ta pati — 200 frankų. To- 
kiu budu 'padirbimai vieno fran- 

j ko l-raneuzijos valdžiai lėšuotų 
tris frankus. Delei šitu priežas- 

j č i ii ir tam. kad kito neišlei .Ižia 
sidabriniu pinigtt, šalis pritruko 
smulkiu pinigu. \ ienintėlis 

i" & ėjimas is to keblumo, tai suma 

žinant sidabro vertę franke, bet 
pagal lotynu piniginės vienybės 
sutarti šitai permaina nėra leis- 
tina. 

Vokietija senai sumenkino sa 

įvo me.taliuius pinigus. Anglijos 
vaizbos butas ingaliojo kalti ši- 
lingus turinei ts tik 50 įiuoš. si- 
dabro. tokiu budu sumažinant 
metaline šilingo vertę iki <S pe- 
nu. Franeijos valdžia be abejo 
bandys ištraukti sidabrinius pi- 
nigus iš apyvartos ir pakeisti 
juos pinigais turinčiais gal 22 
nuoš. nikelio, (;o ntioš. sidabro 
ir 18 nuoš. vario. 

Nuo balandžio mėnesio, iv'7 
ni. Danijoje įvesta vienokio at- 

lyginimo Įsteigimai \isokionis 
darbininkų klesoms. 

N ra apskaitoma, kad pa^al da- 
bartini misingio tarpininio budą, 
per metus nueina niekais metalo 
d;;u^iau kaip už. 83,000.000. 

Suv. Dailydžių Brolija, turui-/ 
ti nariu 345.000. stengiasi padi- 
dinti savo narių skaitlių iki 500,- 
000. 

LAIVAKORTES ANT VISOKIU UNI TU 

Jeigu norite per Vokietiją, Francuziją, Angliją, Šve- 
diją, Belgiją. Olandiją, Daniją, ar per kitas šalis va- 
žiuoti į Lietuvą, bile kaip norėsi'patarnausiu jums geriausiai. 
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A. M. MAKARUS 

(Adomas M. Makaras) 
Buvusia Suvienytų Valstijų Valdžios Raštininkas. 

3256 3. WALLACĖ ST., Kam p. 33čics. Drover 452 j 
Tik 4 trumpi blokai nuo Halsted St. Valandos: (J iki 
9 vakare. Ncdėliomis: 10 iki 5 po pietų. 

Kapitalas ir 
Perviršis $750-000.00. 

Banko turtas 
virš $6.000.000 00. 

PINIGŲ PERSIUNTIMUI JAU ATSIDARĖ. 

Siųskite per Didyjį Valstijinį Banką ant Bridgeporto. 

Central SUSartufscturfng Distriet 

ittumumummmmmKm: BAN mttmntttittmsiUttmgnm 

Pinigus siunčiant į Lietuvą arba kitur reikia visuomet siųsti per atsakan- 
čias vietas, tai yra per VALSTUINIUS BANKUS! Nes Valstijiniai Bankai tu- 
ri savo skyrius Europoje ir toclel užtikrina jusų pinigus nuo pražuvimo. 

CENTIiAL Bankas turi speciali skyrių del pinigų siuntimo j Lietuvą, ši- 
ta skyrių veda JONAS ČAIKAUSKAS Lietuvis, KUKIS turi per daug metu 
patyrimą siuntime pinigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. 
Jis stengsis patarnauti Lietuviams kuo Geriausiai. Patarimai suteikiami veltui. 

% 

PiNIGŲ SIUNTIMO !R TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDARI TRiS VA- 
KARUS į SAVAITĘ: PANEDELIA1S, SERt'D3MIS IR SUBATOMIS. 
NŲO 6—TOS IKI 3—TOS VALANDOS. 
UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDELIOS RYTMEČIAIS NUO 0 IKI 12 VAL. 

CENTRAL MANUFACTURIN2 DISTRICT BANK 
A STATE BANK. 

1312 WEST35TH STREET. Netoli Mcrgan Street. CHiCAGO, ILLS. 



DRAUSME IR YALSTYRINLV- 
GUMAS. 

Daug kartu buvome ra>ę. kari 
:v::rbiaushs musų, kariškių, tikslas 
yra iškovoti Lietuvai nepriklauso- 
:n\bę. Dabar dviem rimtiem šio ka-J 
ro laikotarpiam praėjus mes gali- 
me tarti, kad dali u a i mo tikslo 
esame pasiekę. Kaipo lietuviai mes 

skaitome^ kad musu Lietuva yra ne- 

priklausom? sors musų supratimu, 
l 'jo Įsitikinimo ir nepatvirtino di- 
džiosios valstybės- kurios mano da-' 
bar galį lem'i pasaulio likimą, bet 
nuims ta nepriklausomybė aiški. 
Kai kuriam laikui praėjus, didžio, 
sioms valstybėms nieko daugiau ne- 

liks, 'kaip tik patikrinti (konstatuo- 
ti) musų nepriklausomybę, bet jau 
nepripažinti nes mums ir musų 
pačiu ji jau iškovota ir nrina/inta. 

■Negalėjome panašiai tarti ir.etai at- 

g:i]. kuomet buvome suvisu silpnu- 
čiai, kuomet visur Lietuve j e buvo 
peniausia svetimų gaivalų kurie, 
prisidengdami norį mums pagelbė- 

is tikrųjų vien tik kenkė. Irda- 
l'i'r musų sostinė. Vilnius, dar ne 

mūsų rankose — (iedimino mies- 
te nekviestas svečias veja sau 

lizdą ir tvirtinasi, bet visgi musų 
mintys ir musų padangė šviesesnė 
skaidresnė, negu anuo kart 

I)auj,' su tuo Lietuvos Nepriklau- 
somybės jsitikinimu ir mums, kariš- 
kiams, atsirado platesnės ribos.Pir- 
miau kartais neturėdami tinkamo 
karinio išsilavinimo, ėjome prieš 
priešininką ir ji nugalėdavome, nors 

i.'.-turėdavome laiko tinkanfai su- 

sitvarkyti, kaip to reikalauja karo j 
drausmė. 

J 'abar tas atsimainė. N'ors ir h.'- 
kinai, bet mūsų rankos laisvesnės 
'Mes didesniu atsidėjimu galime i>er- 
siimti tuo, kuo turime branginti- 
būtent—mušu karinę drausmę. Be- 
ilrausmčs nebus gyvenimo nei >e:- 

i-iynoje, nei gimta »ie sodžiuje. Tuo. 
| libiau nebus tvarkos tokioje orga- 

nuacijoje, kaip kariuomenė. [ tą 
ilalykc' turim kreipti ypatingą cie- 

ričsj- neskiriat kokio l'aipsnio ka- 
sikis butų — drausme visiems tu- 

I jri buti lygi. 

r Kuomet taip stiprus busime savo 

tutpt. tuomet blaiviau, rimčiau žiu- 
isime Į daugumą kfasimų bei 'la- 

1/kų: mes mokėsim branginti ir 

j vertinti savo šautuvą, savo ginkL, 
f r.eleisiinc šūvių narnoms ar žvirb 

l'ams baidyti. Brangindami ginklą 
luotui pat branginsime ir Valstybės 

1 turtą, kurs iš tikrųjų yra mušu 

turtų, nenaikinsime jo dovanai nic- 

^ kams. Iš tų mažesnių dalykų priei- 
sime prie vieno svarbesniųjų, prie 

, valstybės supratimo ir josios bran- 

ginimo. Dabar kaip tik ir' mumyse > 

kariškiuose, stokueja to valstybės su 

'pratino arba valstybiningumo. 
Siekdami Lietuvos nepriklauso-, 

mybės kartais mes patys griaunama 
^ tą nepriklausomybę, griauname val- 

stibininguiną, kuomet nepalaikome 
prideramos tvarkos kuomet kartais 

r negerbiame žmogaus «smens,ar jo 
turto. 

Sakau, pradėkime nuo mažumų* 
išmokime palaikyti savo tarpe fnr.į 
tvarką, paskui pradėsime prisilaiky- 
ti ir tvarkos drausmės, be kurios 
kariuomenė ne kariuomenė. Ir galop 
prieisime prie to, kad busim- visiš- 
k;, i valstybiniai išsilavinę asmenys, 
o tokiu piliečių kaip tik lr reikia 

valstybei, ypač jaunai, kokia yra 
mn>u Lietuva. 

Sv. 
(Iš "K. Ž." ) 

VALDŽIOS ATSTOVAI MA* 
RIAMPOLY J K KALVARIJOJ. 

S'ausio mėn. 11 dieną, Ministeriu 
Kabineto Pirmininkas, Vyriausia- 
sis Kariuomenės Vadas ir Švietimo 
Viceministeris atlankė Mariampo- 
lę ir Kalvarija arči'atf susipažint su 

Vietos įstaigomis ir pasižiūrėt tvar- 

kos, % 

Valdžios atstovus patiko i-jo At- 

sargos bat'alijono .adas, majoias 
Žukas ir atidavė rup< 

Iš komendantūros Valdžios ats- 
tovai 

t draug su majoru Žuku, nu 

vąžiavoj komendantūros kareivines 

Vyriausia kariuomenės Vadas ap- 

žiurėjo kareivines ir išklausė majo- 
ro ^uko paaiškinimus. 

ls kareiviniu nuvažiavo į bažny- 
čia, kur ėjo 'kariškiams p.-'maldos. 
Po pamaldų atlankė v ietim kleboną 
kun. Dvaranauską, kuris paprašė 
aukščiausius svečius j save pietų. 

Čia valdžios atstovai persiskyrė.' 
švietimo viceministeris Pranas Ma- 
ši tas pasiliko mieste mokyklų, o 

taip pat savo senųjų mokslo drau- 

gų atlankyt, o Ministeris Kabine- 
to Pirmininkas su \ iriausiuoju Va- 
lu nuvažiavo j demarkacinę liniją 
<u lenkais. Pakely Vadas kalbėjos 
iu sargybos kareiviais. Atlankę pil- 
nutines musų užtvaras, atstovai to 
iau nebevažiavo- nes buvo labai už- 

nistytas kelias, bet sugrįžo atgal ir 
u/.sukė į Kalvariją. Kalvarijoj at- 

lmkč naujai išrinktą miesto Tarybą 
į kurią pateko dauguma senųjų jau 
prityrusių visuomenės darbe tiarių. 
Čia atstovai teiravosi, kaip kovoja- 
ma su spekuliacija domėjosi Tary 
bos nustatytomis kai kuriems pro- 
duktams kainomis, kas labai pa- 
lengvina Kalvarijos varguomenės 
gyvenimą. Labai gerą įspūdį pada 
re valdžios abtovam gerai apreng- 
ia ir aprūpinta Kalvarijos milicija. 

Sugrįžę Į Mariampolę, Vyriau- 
siasis Karo Vadas atlankė Atsargos 
Llatalijoną ir vietos garnizono karei 

j 

vines, ir priėmęs raportą, dali ka 

teivių išrikiavo. Paskiau lankė ha 

Jtalijono ligoninę ir bendrą Mariam- 
polės garnizono ligoninę.Kalbėjosi 
su ligoniais ir ligonės daktaru. 

Min. Kab. Pirm. tuo tarpu ap- 
lankė /visuomenės darbininką dr. 

Grinių ir realės mokyklos vedėjų 
Andrių Bulotą. Pas mokyklos vedė 

ją tuo laiku buvo mokinių tėvų po- 
sėdis. Mokinių t Ova i sutiko- Min. 
Kab. Pirm. smarkiu rankų plojimu. 
Pirmininkas padėkojo jiems -už 

malonų sutikimą, pasakė trumpą 
kalbą ir tarp kit ko išreiškė savo 

lži«.jginą. kad mokinių tėvai, draug 
*u mokytojais, rūpinasi savo vaikų 
auklėjimu ir stengiasi iŠ jų padary- 
ki gerur Xepriklausomos Lietuvos 

piliečius. Sveikino energingą mo 

kyklos vedėją Audrių Bulotą- su 

kuriuo dar prieš i<)Oi metus,da- 
bartinis ministerių kabineto Pirmi- 
ninkas buvo darbavęsis lietuvių vi- 

suomenėj. traukydami rusų vergo- 
vės pančius, ir dėkojo jam už pa- 

vyzdingą mokinių lavinimą- Paskiau 

nuėjo į A. Bulotos butą ir ten turė- 

jo ilgesnį pasikalbėjimą. 
Aplankę valdžios įstaigas ir visuo- 
menės darbadirbius, Valdžios at- 

stovai div.ug su vietos įstaigų atsto- 

vais susirinko klebonijoj ir pietu- 
mis kalbėjosi apie vietos reikalus 
ir bendrą Valstybės padėtį. 

Apie <) vai. vakarą Valdžios 
atstovai išvažiavo iš Mariampolės ir 
api'- i \]/i parkako į Kauną. 

Teko patirti, kad po to atsilanky- 
mo. švietimo miuisteris liko nepa- 
tenkintas netinkamais mokykloms 
butais) ir yra labai susirupinęs il- 

giau neatidedant, perdirpti ir pritai- 
kinti buvusiuosius rusu karininku 
dusttinikiuio rumus MariUmpolėjs 
Mokytojų seminarijai. 

N'etrukus valdžios atstovai ui ;- 

n;> oalankyt ir į kitas victa.s. 

(•''Lietuva"). 

AGITACIJA IK JOS PASEK- 
MES. 

Kiek viena politinė partija turi 
savo pelitinį siekį ir tikslą. Ką vie- 
na tu partijų įaiko geru ir nori gy- 
venitnan įvykinti, antroji dažniausia 
esti prieš tai. Kiek vien'.i partija ne- 

ria>ia U kailio, begirdama .;ave be. 
i pi ršdama žmonėms, skleisdama vi- 

sokius gražius pažadėjimus, kuriuo- 
se kuone dangus prieš žemės lenkia- 
ma^ i- tt. Bet šalia partijų, stovin- 

čių Lietuvos nepriklausomybės pa- 
grinde, yra dar ir jai priešingų, bū- 
tent: bolševiku lenku ir vadinamų 
socialistų tiaudiu.nltų r e v o 1 i u C i- 

j -o n i ar i ų. Jiem'.ityt, gaudami 
paspirtį iš kitur} varo pačią biau- 

riausią šlykščiausią agitaciją. Ka 
daugi tvarka ir ramybės laikytoja 
yra. kariuomenė, užtat jie ypatingą 

ri kariuomenę suskaldyti, paversti 
*»avq siekiu įrankiu. 

Vi iciuij jiems nęsv^rl^u čmęnių 
[skurdas—svarbu tik tai paimti val- 
džią j savy rankas, svarbu kad mc? 

jiems padėtume kariauti, vardan— 
bolševikams komunizmo, nuo ku- 
rio ir tie .patvsrusų darbininkai kra- 
tosi, lenkams — kad susijungti su 

Varšuvos ponu valdžia. 

Visur mėtomi bolševiku lapeliai' 
kurstantieji mus viens prieš kitą. 
Ir g-al ne vienas kareivis pamanė 
beskaitydamas juos, kad gird, tą ar 

tą ipadarius, gera butu. Bet j dalyką, 
reikia rimtai žiūrėti visujmsiškai. 
apsvarstyt apgalvot. O jis mažiau 
išsilavin įsiems kaimiečiams ir su- 

prasti ne teir: jau lengva. 
Bet kas iš to,kad Rusijoj, ntisi- Į 

kratv vienų ponu turi klausyti ant- 

ru ponu komisa'rų, kurie viską val- 
do žmonių neklausdami. Kas iš to, 
kj-d fabrikai komitetų paimti kad 

juose darbo nėra? Tie patis darbi- 
i.iakai gauna badauti.be maisto sė- 
di pirštus sau griaužia. 

.Savo (atsišaukimuos jie girias, 
ieško bedarbiams darbo, liet sun- 

ku rasti tai ko nėra. (iružini pasaky- 
ti yra labai lengva, bet norint vy- 
kinti kokias nors refomr.s, reikia, 
k r. d j«»s ir prigytų. Ir padėkit n 

prie išdalinimo dvaru reikia prisi- 
rengti, nes kitiems reikalinga b\\ 

J šiuo ar tuo budu pašalpa, kurią 
užtikrinti gali tik rami valstybės 
būtis. Antra vertus tų bežemių ir 

.mažažemių taip daug turime, kad 
visiems jiems žemės neužteks. Taigi 
kam žemės duoti o kam neįgali iš- 

rišti tik Steigiamasis Seimas. 
Dolševikai ar lenkai kimba 

prie mažiausios klaidos, mažiausio 
menkniekio, kad tik iššauktų žmo- 

nių nepasitikėjimą. Het, kad bol- 
ševikuose badas nedarbef kad len- 
kuos beveik tas pats — agitatoriai 
apie tai tvli> vien savo pyragus be- 

girdami. Kodėl, padėkime,bolševi- 
kai, kurstydami mus del rinkimų ty- 
li, kad jie patys kariuomenėj rinki- 
mus panaikino. 

Yra tarpe mūsų, kareivių, ir to- 

kių, kurie būdami brilųs, mano kad 
kuo graičiau šalyj suirs tvariai, tuo 

graičiau jie galėsią sugrįsti namo. 

Nemanykime sau tuo gerą pasida- 
rysią. Visame pasauly audra dai 

tebesiaučia, Visas pas«uiis šien. 
(lien dar su ginklu rankoje. Kraujo 
k varis visur dar galima užuosti. 
Ir tik paleidus kam ginklą iš raukų 
— pamatysime jau juo kitas be jo- 
jąs. Panašiai ir mes. Padarykime 
šalyje suirute, betvarky — pamaty- 
sime aut savo sprando "globėją" 
bc turį. Tas naujas "globėjas", nau- 

dodamos savo pergale ir nutsų silp- 
numu. galėtų paversti mus kovos 
įrankiu sa^o tikslams atsiekti, ir 
Įmes vėl galėtume atsidurti Sibire 
Kaukaze, Karpatuose, arba po Var- 
šuva,Krokuva ir tt. Šiame laike gy- 
vyljė nebranginama, ypač pas bol- 
ševikus, lenktis. Pas bolševikus 
žmogus yra anot jų pačių vien 
mesiu, jų aukštesnei kultuvai; tą 
patį mano ir lenkai, kada jie turi 
reikalo .<11 mumis. 

Mes turime tvirtai budėti savo 

.ėvynės sargyboje. Tegu butų nors 

visame pasauly perversme, tegu 
nes jėgai ncatsispirtume. bet n c- 

I e i s 'k i 111 n u !k ar i a u t i s <H v c 

v i e ii pa/, a vi i| lapeli a m s. 

Agitacija yra l'jbai lengva, tik jos 
vaisiai labai skaudus. Tegu mes 

žluktume per pajėgą, bet priešai, 
matydami niusu vienybę visgi ne- 

galėtu mus teip skausti, skaitytus 
su mumis. 

Taigi nepasiduokime agitacijai, 
nes ji prapultį mums neša. Ieško- 
kime visame kame ramaus išėjimo. 
Visados atsižvelkime į aplinkybes, 
ar gali buti šie ar kiti mušu seika-j lai išpildyti, todėl dažnai turime irj 
pakęsti, kaip lig šiol kentėjome. 
Mes jokiu budu negalime trukšma- 
dariams ir niekšams leisti pas save 

trukšmą kelti? nes nugramzdintume 
šalj j didžiausius Vargus, ir tada vėl 
viską iš natfjo turėtume pradėti. 

Taittmylis. 
C K. Z-") 

N'EPRJKLAUSOMI V F>£$ SVE\*. 
TE KAUNE. 

Vasario 16 d. Kauno gatvės išro- 
dė tartum koks vėliavynas. Dauge- j 

išpuošta žaiiumynais bei paveikslais i 

ir Vytimis. 
Dfšimty valandą j \ iešyj'a Aikš- 

tę pradėjo traukti dainuojamos ka- 
ruomenės dalys. Paskui pradėjo eiti 
su vėliavomis mokyklos ir šiaip or- 

ganizacijos. 
11 vai. Katedroje /žemaičiu Vys- 

kupas laikė iškilmingas pamaldas. 
Laike pamaldų Katedroje buvo \ 

Prezidentas, Yir. Kariuomenės \ a- 

das ir kiti. 

Lietuvos atyiinimo dainius Į>rcl. 
Maciulevičius-)!uirunis įspūdinga- 
me pamoksle priminė Lietuvos kan- 
čias po svetimųjų jungu ir išreiškė 

džiaugsmo, kad Žemai v-ių Katedra, 
galop susilaukė laisvos.os Lietuvos 

valdytojų. 
Po mišių kalbėjo Vyskupas. Jis. 

priminęs kiek Lietuvių tauta per 
šiuos du metu nuveikė, baigdamas 
pridūrė: "Lietuva Tėvynė musų! 
i; tavo šių 2 metų praities. atei- 

čiai tavo sunus stiprybės tesemia!" 
Tuom pačiu laiku V iešojoj Aikš- 

tėje prie katedros kariuomenei bu- : 

vo atlaikytos mišios. 
Iš katedror. V. Prazidentas nuėjo 

i YiešąjąAikštę ir ten sveikinosi sn 

kariuomene: "Sveika, narsioji Lie- 
tuvos Karuomene, susilaukusi Ne- 

priklausomos Lietuvos !" Kareiviai 
ateakė galingu '"Valio." 

Pabaigus Prezidentui sveikintis 
su visuomenės organizacijomis, ka- 
ruomenės dalys, orkestrui 'rriežiant. 
ėjo iškilmės maršu pro Prazidentį. 
Pirmutinė ėjo Kam Mokykla, pas- 
kui pėstininkai kulkosvaklininkai, 
elektrotekninkai, lakūnai, automo-1 

Klininkai. artilerija ir raiteliai. 
Po iškilmių minia, orkestrams 

griežiant nuėjo prie Prezidento rū- 

mų, pasveikino jį ir prašė vesti 
Lietuvą Tiesos* ir Laisvės keliu. 
Prazidentas atsakydamas kvietė pi- 
liečius būti nepriklausomais savy. 
suprasti iršventai pilditi savo parei-! 
gas.kad Lietuvoj e visom* tautoms Į 
gera butu gyventi. 

Palei M misteriu Kabinėto rūmų 
vienas kalbėtojas kreipėsi j valdžia, 
kad ji kuovcikiau varytu iš Lietu- 
vos lenkus, kad ateinančiais metais 
Tautos šventu galėtume švęsti Vii- 

niuje. Kitas kalbėjo nuo aukštes- 

niųjų Kauno mokyklų, pažymėda- 
mas. kad lenkų gimnazija nedaly- 
vauja Lietuvos nepriklausomybės 
šventėje ir neigia ją. 

Atsakė teisingumo ministeris No- 
reika ir pareiškė, kad svarbiausiu 
Laikinosios Vyriausybės rupesniu 
dabar ir yra Vilniaus atvadavimas. 

Ties Va's. Tarybos Rūmais kal- 

bėtojai išreiškė V. Tarybai padėkos 
už jos darbus ir pastangas vedant 

Lietuvą j Nepriklausomybę. 
] kalbas atsakė Tarybos vi< pir- 

mininkas kun. Staugaitis. Jisai terp 
kitko išreiškė vilties, kad netrukus 
ir Mažoji Lietuva ir Vilniaus kraš- 

tas bus laisvi ir susijungs vienan 
kunan su Didžiąja Lietuva. 

Galų gale manifestantai aplankė 
sužeistuosius ir sergančiius kariš- 
kius Raudonojo Kryžiaus ir Karo 

ligoninėse. 
■Raudonojo križiau< ligoninėje 

^veikesnieji ligoniai su.-i "inko tam 

ikroje salėje, kur suėjo ir organi- 
zacijų atstovai ir reiškė karžygiam* 
padėkos bei pagarbos, kurios jie už- 

sitarnavo liedami savo kraują už 

tėvynės laisvę. 
Čia minia išsiskirstė. , 

("Lietuva''). 

METIKĖS SUKAKTUVĖS. J 

Prieš metus išlipau iš 

traukinio su dviem karinin- 
kais ir dviem kareiviais— 
• ai buvo visas mus pulkas 

Sujudo Lietuva Žaliukas jau- 
nimas pradėjo spiestis i vienų vie- 

ta; kas ėjovpėsčias, kas važiuote 
važiavo, kas žirgu jojo: vieni ap- 
siavę klumpėmis, vyžomis, kiti ba- 
tais, vieni apsivilkę skrandomis, tri- 
nyčiais, kiti vatinias, sermėgomis— 
lvs kuo turėjo. Seniai išk.'isė nuo 

vokečių ar rusų atimtus ir filiai že- 

mi" je pakastus, jau surudijusius 
gii klus, nušvaite juos ir įdavė sa- 

vo vaikams. 'Susirinkę didesniais 
būriais vij< traukia Ivauno pusėn. 
\*isi troško nusikratyti vergijos pan 
C'ii} ginklu rankoje atkeršinti vi- 
s ems Lietuvos priešams, nepaisant 
KO'kios tautos, tikybos ar luomojie 

Augdami malė berneliai, kaip jų 
seni tėveliai, taip ir jie bus išnaudo- 

jami visokių nepra:.ylŲ"načalstvŲ" 
bei ponų, kurių vieni žodžiu, o kiti 

nagai ka "tobulino" ir "'švietė" var- 

guoli, mokydami "klausyti ir dirb- 
ti". Ko patys nematė, tą motinos 

besupdamos buvo pasakoję, bei 
senas tėvelis .pamatęs poną ir at>i- 
miiu-s jo baudžiavos laikus, giliai at 

si<Busdavo ir nusišluostydavo iš 

akių išbyrėjusias gailias^ tyras aša- 
ras, 

Tėvynės balsas kvietė ją gelbėti. 
Iš gilumos sodžių Kaunan ėjo, 

važiavo, raiti jojo. Išvienos pusės 
lyt'ėjo/'"valio", garsus "Lai gyvuo- 
ja Lietuva" iš kitos — vokiečių 
rlantų griežimas. 

Kaune nieks neklausė valdžius 
įsakymų. K'auue niekas jaunuome- 
nės nesutikdavo. liet berneliai plau- 
kė ir plaukė. Liaudies dainos jau 
skamba Kauno- gatvėmis. Lietuvį 
o: džiugino, bet kitus pagieža ėmė. 

* * 
* 

X pulkas sulaukė pirmų metinių 
sukaktuvių. Visi džiaugsmingai 
ruošiasi sutikti tą bragią, daug reiš- 
kiančią Lietuvos gyvenime šventę. 
Kaip vadai, teip ir kiti kariškiai iš 
pat ryto tokie linksmi... 

l'.ažnyeiojc laikomos pamaldos 
,tiž gyvus. žuvu>ius kariškiu*. Or- 

k\sK<}ras groja Liosybės Psalmę. 
Liaudis meldžiasi ir verkia,dėkoda- 
mi, kad savieji berneliai juos iš- 
liuosavo iš priešo okupanto jungo. 
Dėkojo \ukščiausiui ui tai,kad Jo 
valia Lietuvi karžygiai atnešė 
žmonėms ramybę, apie kurią taip 
seniai žmonės svajojo!.. 

Tie- bažnyčia, po pamaldų buvo 
pulko iškilmės (parados), kurio pa- 
žiūrėti susirinko visos apylinkės 
žmonės. Jie atėjo pasigėrėti savo 

i-liuosuov jais. kai mergelė augan- 
čiais bijūnais savo darželyje. 

— rnes metus — prabilo pul- 
ko vadas- — aš išlipau iš traukinio' 
su dviem karininkais ir dviem ka- 
reiviais — tai buvo visas mušu pul-1 
kas. Kauno miesiionys. net žvirb-; 
liai ant stogu ir tie iš mus juokėsi.' 
Vokiečiai stačiai '"kiaulėmis" va- 

dindavo. Ir kas užsidėdavo lietu- 
višką kareivio kepurę, be maž ko. 
rizikavo savo gyvybę. Man beva- 
žiuojant iš I' miestelio nekartą 
prazbimbė pro ausi kulipka. paleis- 
ta kurio nors Lietuvos '"ge radėjo", 
l'rieš metus mušu liaudis dūsavo 
po vokečiu letena, o dabar, šian- 
dien, savo pulko sukaktuves mes 

švenčiame ant vokečiu kapu! l'rieš 
metus mes labai, labai mažą tetu- 

rėjome ginklu, tik "geru kaimynu' 
vokiečiu bei bolševiku dėką dabai 
mes apygeriai apginkluoti ir aprė- 
dyti... Ateis valanda kada kii!< 
vienas pulko kareivis, vietoje šau- 
tovo, turė< kulkosvaidi, l'rieš me- 
tus nuplyšusiomis kelnėmis vaikš- 
čiodavome- dabar kiekvienas ne- 

bjauriai apsitaisę*. Kaip senovės 
gadynėje, teip ir šiuose dienose 
vien nuo lietuvio vardo turės dre- 
bėti visi Lietuves priešai. Mes tolei 
neišleisime ginklų iš savo ranku, ko 
lei neišvesime iš Lietuvos visu 
priešu, l'.roliai! Atsiminkite, kad 
mušu sostinė \ ilnius priešo na- 

guose !.. 
Xu6 bolševiku, vokiečių, bermuti* I 

liniukų mes gavome visą amanici- 
ją. o dabar pareikalausime ap\ kai- 
tos is bajoru lenku darbu... i/ tik 
tuomet pasilsės mušu ginklas. 

Minios aKyse sužibėjo ašaros. 
Keli šios apylinkės gyventojai liau- 
dies atstovai naginėmis apsiavę, 
rudinėmis apsivilkę, nes vokečiai 

viską geresnio išplėšė, plikomis 
galvomis, ant kuriu vėjas draiko 
jau žilus plaukus — jie ašaroda- 
mi dėkojo vado asmenyje visai 
Lietuvos kariuomenei už išliuosivi- 
ma iš baisiausio okupanti vokiečio 

! 
Iškilmingų pietų laiku buvo dau- 

gybės "rajcalbų ir linkėjimų mūsų 
kariuomenei ir khimynų ginklo 
brolių Latvių armijai, kurios at- 

stovas čionai dalyvavo, l'e pulko 
karininkų (viso pulko nebuvo, 
i.es du batalionu "lydėjo" okupan- 
tus) iškilmėje d'alyvavo kareiviai 

į delegatai iš kuopų ir vietinės savi- 
valdybės (kuri iškėlė pietus) ats- 

tovai bei visuomenės veikėjai. 
Visose -prakalbose buvo viena 

į mintis: — Lietuva jau Nepriklau- 
soma Valstybė. Mūsų rankose gink- 

teip. kaip panorėsime, nes — mes 

.sius dalies šeimininkai. 
Jiems čia besilirkminant nesnau- 

dė ir kareiviai. Turėjo puikius pie- 
tus ir ''aluti" bei "lietuvišką krup- 
ninką". 

Po pietų- visi svečiai, karininkai 
ir kareiviai traukė i v'akarėlį, jau 
dešimtą iš eilės, puiku kariškiu sa- 

viesiems surengtą. 
Vakarėlio programa susidėjo iš 

choro, kuris dainavo bene 10 dai- 
nų- liet reikia pažymėti ir net pa. 

"peikti kad to daugi'au neatsikarto- 
tų, kad turint tokių gražių savų 
liaudies dainų, choras išrinko su 

svetiniais mums motyvais. Jie cho- 
ro, buvo dainuojama solo. ( Šių žo- 

džių rašytojas teip pat turėjo Kame 
tenai dainuoti) deklamacijų ir Ii 

(ialop, pulko orkestras griežė po- 
puri iš liaudies dainų. 

kariškių vakarėliu apsilankė \i- 
>i dainų bei šokių mėgėjai. Nežiū- 
rint advento laiko, mergaičių pri- 
ėjo net Iš tolimos apylinkės. 

Pasišokę pažaidę vi>i užganėdin- 
ti skirstėsi namo. | tą visą žmonių j 
minią žiūrėdamas matei ir jautei, 
kad nėra jėgos, kuri juos perskirtu, 
nes be bendru kasdieninių reik'alų. 
šie vienos motinos vaikai y i 'a suriš- 
ti bendrai.; širdies jausmais ir lai- 
mines tėvynės ateities troškimais. 
!iesiskirstant atėjo žinia- kad mūsų 
kariuomenė įžengė Į Šiaulius. 

— Valio! mušti karžvgiai, tnusu 

broliai kariškiai! — pasigirdo ga- 
lingas "valio!" 

įžengėme Į antrus gyvenimo me- 

tus kupini džiaugsmo ir geresnės 
ateities vilties, nes artinas diena, ka- : 

tia nė vieno priešo Lietuvoje 
nebeliks. Pakabinę ant vinies kala-j 
viją mes imsimės arklo, o šilto pa- j vasario ar vasaros vakarėlio sulau- j 
kę. eisime ant brangių kapų. kurie į 
suteikė Lietuvai Laisve ir nunešime 
ž.aliumynų bei kvepiančių žiedelių, 
k;.d papuošti geležini kryžių ir pri- 
siminti tuos baisius laikus, kada 
mus žemes tramdė svetinių gaiva- 
lų atmatos. i 

Jau kelias iš grabo Laisva Lietuva. 
Mus brangi šalelė gyva. gvva!... 
("K. Ž."') .1. l'aičiunas. 

Į'JKMOJO ŽYDĮ' IjENDRL'O- 
MEN'iy St'YAŽlAYlMO ATI- 

DARYMAS. 

1920 m. saus- > 5 <!. 5 vai. jx>piet j 
įvyko iškilmingas Pirmojo Lietuvos 
Ž\ du Bendruomenių suvažiavime 

atidarymas, iaiyvanja.nt 130 at>' 
tovams nuo 7S bendruomenių i; 

daugeliui svečiu. 

Suvažiavimą atidaro žydų reikidr 
Miuisteris D-ras M. Soloveičikas 
kuris nuuodo didelę reikšmę -io 
nuvažiavimo, pašaukto pagrįšti pa- 
v;\ indui Lietuvos žydu tautinei auto- 

nomijai, gailėdamas, kad vargstan- 
tieji po 1 e n k vi okupacijas jungui 
žydai negali dalyvauti šiame šuva* j 
davime, bet jis tvirtai tikis, kau 
busimasis Lietuvos 'u suvažiavi- 
mas Įvyks Y i 1 n iu sietuvos šeš- 

tinėj ir žydu dvasinės kulturos ir 

visuomeuingumo centro. 

Ministcris Pirmininkas Galva- 
i u s k a s sveikina suvažiavimą 
\ iriaiisvlvs vardu ir kaistais /.<• 

tižiais linki jam .sėkmiugi'i ir nau- 

dingai darbuotis. Jis išreiškia tvirto 
pasitikėjimo kad bendros visu Lietu 
vos tautu jėgos bu«« atkreiptos Į 
uepril>lausamos. laisvo* ir laimin- 

gos Lietuv. <s sutvarkymą, ka<: 
Lietuvo> Vyriausybė pasiryžusi Įgy- 
vendinti tautinės autonomijos prin- 
cipą visoms tautu mažumoms. 

I žsieuio Reikalu Ministeri.; prof. 
V a 1 d cm a r a > sveikina suvažia- 
vimą šiais žodžiai.;: "Aš ateinu ne 

tik kaipo V yriausybės atstovas.be| 
ii" kaip Jus i draugas, kuris daug i? 
Jus yra pasimokęs. Kaip raudona- 
siūlas žydu istorijoj eina žydų mo- 

r, lės pagrindų įtaka kurie vieir 
tai išlaikė sunki;.ūmiose savo praei- 
ties valandose. Jaunesnė. kaip I u.« 

lietuvių tauta, šimtai metų praėjo 
kaip mes gyvename ir darbuojamės 
ranka su ranka. Ne teip. kaip di- 
džios Valstybės. Lietuva nesisten- 
gia sudaryti gausingą armiją. Mes 
kitų nenorime spaust i'* žiin'cm Į 
tautines mažumas, kaip Į lygiateises 
Lietuvos \ alstybės sudėties dalis. 
Mes suprantame žydų tautinės au- 

tonomijos reikalingumą ir stengsi- 
mės, kad Lietuvoj visos tautos ^y-\ 

Toliau buvo perskaityta (jud 
Reikalu Ministerio pasveikinimą 
su linkėjimai pasiekti tautinių pa 
giidavimų ir vilčių įvykimo. 

Ksantysis lietuvių tarnyboje ang 
lų De Keaumontas sveikina Žydi 
bendruomenių Susivažiavimą, link 
(lamas žmonijos mokytojui— žydi 
tautai, jos tautinių siekinių jsikuni 
iimo čia ir amžino idealo Pale 
stii.oj. 

I 'asibaijjus pasveikinimams,K4au 
ro Savivaldybės ir Kauno Žydi 
bendruomenės vardu, persk'aityt. 
visa c-ilė pasveikinimo telgramų už 
sienio ir Lietuvos žydų. 

-Ministeris D-ras Soloveičikas at 

xtovų vardu su pasitenkinimu pažy 
įmi, joję vyriausybė savo pažiuromi 
ilcl tautų santykių Lie.nuvoje su tik 
ru iv .ru pritarė tam, kas sudaro ž** 
dų tautinių siekimų esmę ir tur 
į vilties, kad, pirmutinius žinksniu 
i tautinės autonomijos fvykininK 
žui.ęus. tuojau bus žengiama tolyn 
l'askui jis dėkoja visiems, kurie at 
vyko pasveikint suvažiavimą 

Išrinkus Prezidiumą. kurio Pir 
mininku buvo išrinktas Ministerii 
D-ras Soloveičikas ir kurio nariam; 
išrinkti prisiekdintas Š. Rozenbai 
mas (Kaunas), Finansų, Prekybos 
ir Pramones Y/ce-Mini: teris D-ras 
X. Kaelunilevieius (^Kaunas), pri- 
siekdintas advokatas Fridmanas 

t Panevežis), Rabinai Kahanetna- 
na s ( Panevežis i, Karkas (Kaunas). 
Popelis ( Mari'ampolė), ir p. lie- 
lantas ('Marijampolės) pirmasis pc 
sėdis baigiamas. ("Lietuva"). 

Nauji Raštai. 
KRAŠTO APSAUGOS MINIS- 
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menės d ienos. 
Juozas Rainis. Į karuži. Ei- 

lės. 
Kazys Paura. Šienapjūtė. Eilės. 
Vargo Aulo: Aušra. 
Laurinaičio Jono: Joniniu nak- 

tį. ^ 

Kazys Paura. Kulkosvaidinin- 
ku daina. 

Vargo poetą: Vargdienis. 
J. Ii. Rinkinys Įsakymų ir ista- 

tyniŲ. kiekvienam kariškiui ži- 
notinu. 

Pastaba: Norintis ši kalendorių 
Įsigyti gali gauti "Lietuvos"' Re- 
daV'.ijoje. 

Kas Kiekvienam Kareiviui 
Žinotina. % 

Turinys: 
kaip senovėje buta. 
1 )id\ yriams sugryius. 
Drausmės niekad neužmiršk! 

tne. 

Branginkime ginklą. 
Karau besirengiant. 
Nebūkim gi vien kitu vedam 
Žvalgybą ir sargybą eidamas 
Ir gudrybės griebkimės. 
Drąsa, bet ir atsarga. 
Kakta sienos nemuškime. 

Vienybėj vis pirmyn ir Į»i 
myh. 

Griežtai kovai einant. 
Pėstininkų Kova Lauke. 
Versta iš traneuztj kalbos. 

Per Kovą į Laisvę. 
Šaudymo Mokymas. 

Limpamosios Ligos. 
Lyties Ligos. 
Joninių Naktis. 
Saulei Švenčiant. 
Azijos Cholera. 

Laikinieji Naujokų Šaukin 
Įstatai. 

Kareivio užrašų knygelė. 
šįo> pastarosios knygelės ga 

ma gauti pakol kas tik Liet 
voje. 

Norintis jos įsigyti gali krei 
lis šiuo adresu: 

•Kaunas, Gencralis Stabas, I 
teraturos <'alis, Gedimino g-' 



Laiškai iš Lietuvos. 

T. 
( IV. Sakalauskas rašo sa\. bro- 

li i i Kcnosha, \Vis.) 
Sėda, Mažeikių apskr. 

i<> 2~ I jo l'abradume. 
Sveikinu Jumis su Naujais Mc- 

'tisj Mes po šio- karo audros, taip 
Vainai kaip pi> audrai vasaros nu i 

u, ką liudija v i.-i kraštai, pašaliai. 
Karo audrai prasidėjus, tėvelius 

ardanginau i- I)«>meinių pas save 

es dvaras delei jų silpnumo ir se- 

atvės nebelaikė dvare. < iruod. S 

H) 17 m. A. V tėtušėlis mirė. 
'alaidojome su bažnytinėmis apti- 
omis. Jam sergant, sykius parve- 
iau kunigą kuris ji aprūpino šv. 
ak»2:vientais. (ii mama ir dabar te- 

ėra su mumis. 
O brangenybė, tai neišpasakyta! 

!et ir tų daiktų sunku dalanti, nes 

'aras viską beveik sunaikino. 

Vokiečiai savo valdžią atėmė 
110 musų jjale 1«; 1S m. i')i<) m. 

•atjs valdėmCs. Ka 1 galėtumėt 
.eriau supras, t i kokią verti- tu- 
i savivalda ir kokiu žiaurumų 
•atyrėm prie okupantų, aprašy- 
iit nuo pat pradžios vokiečių 
iėjimo Į musų kraštą. 

T<;i5 ni. balandžio mėn. rusu 

:ariuojnenės 'būrys atsitraukė iš 
iedos. r,Kurios produktų išveži- 
mu btivvo suvaryta 200 purinan- 
ti j purmanų skaičių ir aš bu- 
au patekęs), (lavom žinią l>c- 
•udami Sedoje, kad jau vokie- 
iai artinasi. N ežiniai jau bu- 
o prikrauta, kad pradėjom va- 

inoti, kuris tiktai begalėjome 
.Teičiau. Nubėgome į Mažei- 
ius, nekurie vežimus palikę 
agrįžom, o kiti išvažiavo Mi- 
avo link. bepagrįžo tiktai po 
įėnesio. Aš parvažiavai; tą pat 
akarą, bet su kokia baime grj- 
au nemoku išsireikšti. I\> to 

^ 
savaites buvo vi.-i pašaliai k 

nmirę. Nebuvo nei ru-ų. nei 
rukiedių matyti, žmonės taip 
nmiai per tą laiką elgėsi, kad 
egalėjo atsigėrėti. Nei vagys- 
•s,nei plėšimai niekur nebuvo, 
ei barniu, nei muštynių, žodžiu 
nkant, per tą laiką pakol su- 

nkėm vokiečių, buvo ant žemės 
>jus. I'o trijų savaičių Sedo- 

f atsirado du raibu vokiečiu, po 
> 4. toliau 10, o tokie švelnus 

prielankus, daug geresni už 
įsus. Neilgai la ;kus pradėjo ei- 

kariuomenės tokia daugybė, 
nd baimė apėmė mus.'per 6 

ienas be apsistojimo per Sedą. 
isais keliais nuo Telšių, Kalva- 

jos, Salantų ir j lakių raiti, pės 
važiuoti, su šoviniais ir. pat- 

ntais. I'o tos kariuomenės per- 
simo. ant Mažeikių, uždėjo jie 
\vo rėdą. Sedoje pastatė žan- 
irtis de! prižiūrėjimo tos šalies 

nonių; žaliai .pasirėdę, kaip 
ilčiai, rajtės po sodžius jieško- 
imi ką Įkasti. Žandarai po so- 

iius važinėdami padarė sąrašu* 
nonių ir gyvulių. Tuojaus po 

įrašymo 'uždraudė i malūną vež 

grtulus l)e kortelės. I'.uvo iš- 
lotos kortelės del malimo ant 

noraus po pusę svaro miltu ir 
it arklio avižiniu miltu p<> i 

arą dienai; jiegu atra'fo dali- 
au bemalant buvo š tropo (pa- 
uida) uždedama ir grudai at- 

lami. Negalima buvo avelės 

įpjaut be leidimo žandaro, <» 

>ie kiaulę, nei kalbėti nerei- 
a: kad sužinojo kur papjauta 
aulė, mėsa buvo atimta ir dar 
ropa inždčta. \rklius atėmė 

f 
VI kariuomenės, o karves del 
lėsos išpjovė, audeklus, vilnas, 
"uis. žodžiu sakant, to neėmė 

nneturėjom. ką tiktai pamatė, 
£> viskas ju. Rusai papuoli; vo- 

Icv'-iu nelaisvėn ir iš jns. išbė- 
*, pradėjo po kaimus vaikščioti; 
ašydaini pasigailėjimo, žmonės 

:ininkai pripažindami rusus sa- 

Iisiais 
šelpė kas kuo galėjo: 

s valgomais daiktais, kas ru- 

is, kiti ir pinigais. Vokiečiai 
žinojo iš j 11 pačiu apie susel- 

ną, kišo ūkininkus j kalėjimą 
ienis net kelis metus prisiėjo 
utėti kalėjme, o daug numi- 
nuo ba'do ir vargo. Ir aš bu- 

u papuolęs po teismu už toki 

pat minėtą atsitikimi], bot Die- 
vą- man payylbėji• išsikalbėti ir 
likau pateisintas. (landydavo vaiki- 
nta ir siųsdavo vienus i \ įlieti-! 
j.'i, o kitus Kursu miškus prie kar 
tukn da-buotirs bi užmokesnio 
savo dra'' viu, u \ al u i prasčiau 
>ias, kurio negalėjo n 11 šunes 
lakti; duonos duodavo svaro 

dienai. 2monė> geriau pasiriž- 
•u panešti mirti, nekaip jiems 
pasiduoti: pradėjo be^ti nuo pat 
šaujamu kareiviu. \ 'istt;, žmo- 
nes apdėjo pagalvinėmis, po 15 
rub. nuo kiekvieno /mokaus, o 

nuo žemės di šimtinės tokėjo po 
rublius. Žodžiu sakant, taip 

palikom iškošti, kad jau kitaip 
tiehelTuvo galima. lievaž t.loda- 
mi purinai.kas nttbai^ėm pada- 
rus. pasidirbti labai sunku, meis 
teriai ima už ratu padirbimą po 

į .00 rub. už apkalimą 2(.o riti)., 
geležies svaras uo kap. Kur tik 

paveizi, visur bttdinkai apsiuvę, 
arkliai prasti, karvuj nedaug, javai 
nebeužaii^a, per tai. kad mažai 
tnėšlo bėra. o trąšu niekokiu nc- 

K'jjalima j^auti. Jtifjn taip ilsiai 
pasit^stu datirtume bado. Yra 
skelbiama, kyd iŠ Amerikos par- 
veš visoki" prekių, bet sulaukti 
negalim; tur but ir nesulauksi- 
me. Reikalas versle verčiu pirk 
ti. o parduoti nėra ko, noris 
žmogus verk, ir tai nieko negel- 
bės. liet turim viltį, kad da- 
bar gal ir šiek tiek pasitaisys: 
tu irs sunktis yra ir dabar padė- 
jimas .pradėti naują valstybę sta- 

tyti. o .tar tokią išdraskytą ir nu 

ubagintą. bet pasiremdami au- 

komis Jusų amerikiečiu ir Die- 
vo pagalba ką norint nuveiktini. 
Jai: t vienus meti.s gyvenom tvar- 

kydamos savivaldybėmis; pasi- 
rodo daug geriau. Kur nueini, 
visur prigimta'kalba ir raštas, vi- 

valdininkai irteisniai atlieka 
dirbą lietus iškoj kalboj ir ras- 

ti. nebevaržo prie malimo duo- 
nos ir — gyvuliu piovimo. Ka- 
reiviai — intisu broliai ir gi- 
minės. pamarius karei v j iv.'t gėrė- 

ties reikia. Dabar kad mums 

(luotu pasirinkti iš tu trijų ru- 

są, vokieti, ar savivaldą, geriau 
paliktumėm be paskutinės kar- 

įvėsir kumelės by tiktai butu sa- 

I vi valda. 1918 m. bui<Vo atsilan- 

jkę ir bolševikai i Sedą, bet n e i 1 

jgai truko, liko išvyti atgal j Ru- 
siją ; daug nelaimiu ir jie žmo- 

nėms atnešė, daug išplėšė ir sn- 

iegino. Musų dėdę. Kazimierą 
Sakalauską plėšikai užpuolę nak- 
tį. už kojų pakabino j balki ir 
apdegino gerai visą kūną, taip 
kad vargšas po penkių dienų 
nuėjo pas \ ieš|>atį. Tas atsit'k- 
pernai m d tą pnieš grabnyčias, 
bet ir tą, kas taip padarė, vo- 

kiečiai nušovė ir ant lauko pa- 
mestas tris dienas gulėjo. 

Taip tai mano brangieji karės 
audros atsiliepė ant mušu ir ant 

Tėvynės 1 „ietuvos, 
l.iktt sveiki. Su p'ugarba. 

P. Sakalauskas. 

TL 

(Jonas Lapenas, K y lučių kai- 
mo Panevėžio apskrities, rašo sa 

vo seseriai — Chicagoje. Laiška.- 
rašytas vasario 15 <1. i<)2o m. 

Tarp kitko štai kas rašoma:) 

į l'as nmi> dabar suvis ramu, 

I nesilieja nei kareivių kraujas, 
'mat, lietuviai nebekariauja su 

bolševikais. I»e t ar iljjai toji 
tyla viešpataus? Juk ir debe- 
sis juoda.s-tamsus k\!a palenpf- 
vėlia tykiai iš apačios, o paskui 
kad prakiura jis, kaip iš viedro 

liejasi vanduo, žaibai nžo-dras- 
ko dangaus krutinv, perkūno 
balsas baugina vargšą žmoge- 
li. Taip ir "Lietuvos debesys" 
dabar pradeda kilti eiti juodi 11 ir 
jei bus reikalai. j:s ųali paleisti 
savo vandenį ir žaibus i lenkus. 
0 jo perkūno balsas sujudins ir 

1 \ aršavos ponų ausis. Laikas 
viskri parody>, — kyla saulutė, 

Į raudoni dar jos spinduliai, šian- 

dieną, labai dau<^ žmonių nesu- 

[prant jų. nejaučia jų šilumos. 
1 bet ateis laikai, jie nebetoli 

Mylima sesyte! datti; zimyiis 
nori, liet datt£ mažiam jis j^ali 
atlikti.' \š uoivjau jums (Įimti 

pilnu žinių apie musu krašto ka-! 
re, bet matau, kad aš negalėsiu j 
jum< taip atvaizdinti. koki ji t i 1<- 

ra i buvo. Paminėsiu trumpai tik 
!"t mes, t. y. musu šeimyna nu-' 
kentėjo. I žtję vokiečiai i«>15 
m. viską 11110 musu c nu* 1 >«• jokio 
u'mp! suio; duoną. šviesią. nu-j 
są, miltus, r kru. apsiavimus.1 
trum]>ai sakant, kas tik jiems pa- 
tiko. Taip, kad mes pirmąsias 
dienas nebeturėjome ko valdyti.' 
vien bulvėms «1 \ i su viršum sa- 

vaiti besiniaitinonu*. Nukasė Ni- 

šą daržą bulvių išmynė su ark-' 
liais ir suvažinėjo kopusius, vi-: 
sas daržoves. I /.muš" 7 kiaules,1 
išvarė telyčias ir dvi karvi. 
.Minus įaua iciiko iik viena Kar- 

vė ščnul'tč ir viena avis. (Pas- 
i k 11 i) u/. gyvulius davė korčiukes, 

j "/iltini" ir sakė, kad po karės 

(užmokėsią, 'bet tur bnti jau nie- 
ku už tuos gyvulius nebejausi- 
me. Paskui i < j 16 metais reikė- 

jo vokiečiams duoti per savaitę 
po s vary sviesto, o karvę juk vie 
na turėjom: atiduot visas vilnas 

nuo aVelės vežioti visokiems rei 
kalams vokiečius, jU maistą k h ą 

ką. ( > įmonėms buvo prisaky- 
ta laikyti tik tiek javu. kiek, 
anot ju. užtenka duonai, po pu- 
sę svaro dienai vienai ypatai. o 

k;i: lieka vežti vokiečiams, j^yvii i 

I i u pjauti suvis neįdėjo žmonės, i 

tunjaiis sužinoję bausdavo pini- 
gais arba kalėjimu. įmonės, ži- 
!inm;i, m. pildydavo to viso. Mus 
ir^i n.ubaudi": jie už neveizimą i 

j; ms <;rudu. už pieno nedavimą : 

iš \ i^«i penkis sykius netoli įooo I 

rubliu, tada buvo tiek pinigu 
lai Ia'-ai dau.4. M«- vis kemėjo- 
me, laukėme kad kari- pasibaigs, 
a u.i nonų* net ir gyvuliu. bet ar 

vi spėsi prisotinti vokiečio p.-rk- ' 

1 

n> 17 metais. žiemą, paėmė 
arkii-šinnuką, p'iskui rudeni pri- 
tvinku>ią telyčią ir meitėlj, o 

: avasari, u;i'S m. pernykštę te- 

įlyoią ir jauti. Taip, kad nu-s 

k metai likome po du lėliuku, 
ir vokiečiams išbuvus I ietuvoje 

J t iv j u s melus, išeinant, jiems tu- 

:\'įn;iK- įik viena kar\e iQi<) m. ■ 

pavaarvį. (lalėįai augint kiek- 
V , nori, o iis vis atima nuo lavęs, 

palieka tik vieną. ir nuo tos dar 

vyto pieną turėjai jiem* atiduo 
; i'. > pinigus kuriuos mokėjo 
į u;- J. įimtus gyvulius ir grulus. 
beveik stropai- išmokėjome. * 'i 

daug, daug iškentėjome nuo vo- 

( 
kiuriu, reikėtų gal tuksiančiu 
šitokiu lakšteliu surašyti tą vi- 
s r i. ka padarė vokieviai. 

i 1 ii r mvlintis broliukas, 
i 1 

Jonas Lapenas, 

Garbes Kryžius. 
Su puikiu nusistebėjimu mes 

atsidūrėme kaime Karakau ar 

kaip kitaip ji ten vadina. Jame 
radome tik moteris, vaikus ir se- 

nius- Visi l „oial>11 galintieji ka- 
riauti vyrai, — jie kaip tai pa- 
našiai save vadino, nors a> nega- 
lėčiau tame prisiekti. — tą va- 

karą buvo išėję medžioti, 

j Mes išlengvo slinkome i vidu- 

Iri namo, nepaduodami ma/iausio 
ženklo a,»i e save, reikia primin- 
ti, kad ūkas buvo tirštas. 

I žsislėpę už trobų, mes u:;.ši- 
tai sėn'ie šautuvus, idant nudėjus 
visus mus nervuojančius šesėlkis, 
vienus sedinčijiis ant akmenų ar- 

ba ant ./ėmės, kitus išeinančius 
ir pareinančius. 

J l'rieš mane. ant sėdynės ties 

'siena, s ė Įėjo du juoduku be ža- 

jdo, nekrutėjo ir labai arti viens 
| 
prie kito, net' kuoŲ,iet a> prisi 
dėjau' šautuvą į vieną iš ju, man 

norėjosi žinoti ką jie-galėtu vienas 
kitam sakyti. 

Signalas! I> n isur vieniu sykiu, 
pasigirdo griausmas šautuvu, 
tai netruko ilgai. \ i s i tie juo- 
di šešėliai Į dvi minuti liko pa- 
siusti i dangaus karalystę. Ro- 

dėsi, kad jie sulindo Į žemę, ar- 

ba skrido oran, arba sklaidėsi 
kaip durnai. 

i lesa, mes pasielgėme žiaunai, 

prisipažįsiu, užmušdami išliku- 
sius nuo ugnies kurie skverbėsi 
j savo trobas, kaip laukinės pelės 
i n-Mis. Tas žiaurumas, taip pa- 
prastas ir žmoniškas karo laiku, 
buvo džiauksmingai apvaikščio- 
tas kaipo pergalė, ir kadangi mes 

visi buvome girti. n- i:s \ ienoje iš 
t r bu radome bačkute romo, ku- 
rią pardavė Lolabams koks tai 
nususęs anglas-agentas. Pateisi- 

nimui savęs, j»as mane užsiliko j 
labai silpnas prisiminimas to, kas 
tuomet atsitiko. Ileje, prisi- 

menu mažmoži apie du laukiniu,! 
kario radosi prieš mane tuo lai- 
ku ir iš kuriu aš Į vieną taikiau. 
L'ris.'.ėjo man juodu vėl matyti, 
tiesa, ko tik nesuklupau ant jų. 
Juodu išrodė kaip vienas kūnas. 
Tai buvo juodukas ir juoduke, 
stipriai apkabinę vienas kitą. kaip 
dvi rankos. !)u meilužiu! Tas 
padarė toki dideli įspūdį ant ma- 

ni-. kad negalėjau susilasyti ne- 

juokavęs kelis kartus apie tai ta- 

ne istoriškame vakare. 
< >r^ijos, mus,u šauksmas, kliks- 

mas, tripimas, juokavimas, ble- 
vizojimas" ir staigu kas tai rėžė 

į Į galvą. — krintu kur tai ir datt- 

giaus nieko nebeatmeniu. 
Sąmonę atgavau tik po šešių 

i savaičių St. Louis ligoninėje. \ ie- 
ną gražų rvtą pravėręs akis žiu- 
ritt — visKas aplink baltuoja ir 

'nl 4duoda i uloiorma. 
1 

Tuomet jie man papasakojo į 
:kas atsitiko. Mušu kolumna ne- 

atsargiai Įsigriovė i užkariautą 
'kaimą ir sumigo ant vietos. I uo 

imet, I.Ydabu kariauninkai sugrį- 
žę is medžioklės išmušė mus iki 
vieno /.mokaus. I 

"Xa, o 1<as >u manim atsiti- 
ko?"' užklausiau. 

Jie man papasakojo, jo;' aš 

išlikęs per nepaprastą, aplinky- 
bę. — '! roba griūdama, nors už- 

griuvo mane, bet paslėpė. Se- 

kančią diena atėjo daugiau ka- 
riuomenės, at>iėmė kaimą, išmu- 
šė 1 .olabus iki vieno ir i> po 
griuvėsiu ištraukė mane. 

Tai dar neviskas, l'ats gu- 
bernatorius atvyko apreikšti man 

jog aš likausi pakeltas i karžy- 
gius Legiono (iarbės. 

\' i s i mano draugai išmutšti. o 

aš pakeltas Į garbe-. Aš užmi- 
gau tą dieną didžiausiame susi- 
judinime :r laMuingas... 

Netrukus pasveikViu man 

labai narėjosi grįžti namo su kry 
žiumi, kurį aš gavau už ntsižy- 
mėjimą. Aš sapnuose mačiau, 
kaip tėvas, motina ir kaimynai 
didžiav manimi. Mano į >' r 

mieji '.augai, dar jauni, nedrįs i 

Į mane kalbėti ir užvei/.da dirb- j 
ir.v.je bus labai man lipšnus. 
Kas gali žinoti, gal net turtinga 
p-lė.YlaiiiVei, nežiūrint jos senr. 

meni, sutiktu už manys oi .! ! 
Diena, taip ilgai iaukiama. a:.ė- 

j Tai buvo puiku- ! irželio 
tas, kuomet aš šiipau iš trauki- 
nio Yillcniavėj. su šluba koja ir 
augštai gaivą iškėlęs senoj ser- 

mė^oi, i>ct nauju krv/.ium: 
..t Kad žinotumėte, kaip jie j 

n ane priėmė! Ant stoties gro. į 
jo muzika. Stovėjo ilgiausia ei- 

lė mergai' u, mažytės, pirmos < 

komimijf.s parė tuose, didžio- ■ 

^ios^ kai]) jaunavedės, su vėlia- 
vomis ir dideliais bukėtais gė- 
lių. Vyras apteni])tame frake, 
::iudonas kaip kalakutas, pasvei- 
kino mane dar man būnant antį 
traukinio laiptu, ir Muoncieun 
grafas de il ve rt, savininkas ^a-Į 
lociaus savo sportiškuose parė- 
luose, nusišypsojo maii. Žmonės 

grūdosi stumdami vienas kitą. 
sakydami: "štai jis!", taip pat. 
kaip jie sako "tegyvuoja ka 
ralius!" Minioje, tėvai jautėsi, 
nedėliniuose ])arėduose, vargiai 
juos galima buvo pažinti. 

Jie nusivedė mane Į miesto 
rotušę. Kalbos pirm valgysiant 
ir pavalgius ir tai vis apie mane. 

Jie mane vadino "garbingu li-į 
kučiu Karaksu" taipgi "didvyriu Į 
Sevegalo" Jie nupasakojo mano' 

prietikius dvidešimts skirtingais[ 

indais, tarpais gudriai įmaišyda-, 
iii Franeuziią Ir ci\ili/aeiją. 

.Pavakariu, kuomet puota arti-1 
losi ]>ric* jį'alo ir žmonės pra lėio 
uirimti, re] orte ii s priėjo prie j 
na: o kėdės ir paprašė. kad aš 
:im papasakočiau ką aš ninei- 

i 
■ K1 i l 

l'aiui. j^erai" aš tariau "tai 
itivo, aš aš esu — 

liet nieko daugiau negalėjau1 
iridėti prie tu įžanginiu žod'iu 
;• tik ipra-i/i<»j'. > žiurėjau į re- 

jorteri. i 

Mano ranka, kurią aš pirma ! 
nosavau. misileido. "Nedaliu at- Į 
minti daugiau", buvau privers-' 
La s urisipažinti. I 

''deras atsakymas", supykęs: 
reporteris murniptelėjo. "drąsuo- 
lio. net neskaito sau maloniu 
daiktu prisiminti apie savo gar 
linkus mu•pelnus!" 

Aš nu-ošipsoja'u ir mes visi 
sukilome nuo stalo, (iale mies- 
U'lii» dar vis matėsi pamelavimas 
ii l'apa ,r»orl)at dalino saldainius 
ir garbingą skistimą. Potam. po 
ilgu gVumonėjimusi. mes iir.^ 
lėmė. I'agaliaus. priebrek stni\ j 
;s atsidūriau pats vienas prie 
'irhtuviu. 

i >:,sukau tuo keliu, ln ris fina 
aplink bažmvią tiesia: ant na- 

mu. 

Xor> naktis ką tik užkrito, 
man akys.* visai aptemo ir ko- 
jos neapsakomai buvo sunkios, 
(lakoj buvo kaz koks tuštumas, 
mintys klaidžiojo, o \ is-^i koks 
tai nerimastis ėnv mane. 

Juokdaris reporteris klausimas 
skverbėsi kaip kokia vinis —"Ką 

gi gero tu nuveikiai?" Taip- 
gi, .ką gi galu gale? Mat omai aš 
e.-r.i padaręs ką tai nepaprasto, 
garbės žen.\!as yra darodimn. bet 
ką? Staigu aš atsistojau vidu- 

ryje tamsaus kelio ir stovėjau, 
mėgindamas surasti koki nors at- 

sakymą, bet veltui. 

Nejaugi jie su savo šampanu ir 
gudriomis !c;ill><»mis susuko man 

protą? I > e t tai]) buvo. aš buvau, 
kaip tie žmonės novelose, kurie 
užmiršta ką nors i- savo praėju- 
siu ųvv-'uiuiu. \š grynai užmir- 
šau apie savo puikius darbus ir 
man rodėsi kad i- jų jau <!hu- 
į^iau nieko nebeliko. 

\ 1 pradėjau traukti link na- 

mu. 

Tuomet pastebėjau priebrėkš. 
mėj. j > r i e pat namų, dvi žmoi»ys- 
li sėdint. Jiedvi, turbūt, laikė 
viena kitai už rankų, nieko ne- 

sakydami viena kitai. Vakarinėj 
prietemoj aš nieko daugiau ne- 

galėjau įžimvti. kai]) tik kad jie- 
dvi turėjo žmogišką pavidalą ir 
mainėsi kfio tai geresniu, nc^u 
žodžiais- 

"Ali" tariau sau, sustodamas 
dar kartą. 

Ir kaip matant, mano {stelb- 
toms akims j tą tamsu kaimo 
kampeli, ; ersistatė vaizdas kito 
kaimo, da'oar jau sunaikinto, stt 

išžudytais bet labiausiai man me 

tesi i akis juodu sutvėrimu, ku- 
riuodu sėdėjo vienas prieš kitą 
apsalime ir man matėsi tik iiand- 
■v ie j it žmogiški pavidalai. o tyla 

Įgaubė juodu. Ir ta juodoji po- 
iv'ė. kaip tik man priminė, tuo- 

,iln šešėliu čia. 

j Tie šešėliai, anie juodukai, juk 
tai buvo kvaila matyti kokį nors 

panašumą, bet .i> mačiau ii. 

Kuomet žmogus iŠMgeria pęr- 
daug, tai rodosi nekaltu ir ma- 

žai tenuvokiančiu. Tiurbut ir 
aš buvau girtas, nes vieloje juok 

Mies, t«>.s paikos palyginimo mint\s. 
pravirkdino mane. Mano ranka 

j pasiekė kryžių, aš ii greitai nu- 

jsegiau nuo savo krutinės ir ]*i- 
|slėipiau kaip galima giliau, kaip 
ką tokio bučiau pavogęs. 

Vertė R. G. 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS [ŽIŪROS 

Galvės skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas antakiu, mu'imas skau- 
snr.i i kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvargini^ akiu pc 
darbui, yra nekurie žen! '.ai, kurie: 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akiniu. 

JOI5N SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE.. CHICAG1 

Kampas 18-tos gatvis. 
3-čios lubos, virv Platt'o aj a'.Los. Tėrr.jr 

kite į mano paraki 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. v .k 
N r dilioj: nuo 9 vai. r>to iki 12 vai. dicc )i 

DR- VOITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 
Specialistas 
Palengvjs akly jtempima. kas yra pn« 
žastimi skaudėjimo vaivos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ii 
užaugusus karščiu akių krtivos akis 
katarakto, nemiegė trumparegystė, to- 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki 
muose daromas esamimas elektrų, pa- 
rodintia mažiausias klaidos. Speciala 
atyda atkrelpamo j mokyklos vaikus. 
Tcislngiai pririnko m i akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 

j Iki 1 po r-ipet. 
11 "53 W. 47 st. Ties Oppehoirauro storo 
Kampas Ashland Ave. Tol. Drove*. 96C« 

į ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STCRE 
Dijtr.irntai laik- 
rodėliai ir jubi- 
lieriški daigtai. 
Columbia grama 
fonu ir naujų lie 
taviški) rekordų. 

Ioo7 S. ASHLAND A V E. CHICAGO. 
Tel. Uoulevard -191. 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS *iR CHIRURGAS 
RoscUirtdo: 10900 Michigaa Ave 

Telefonns Ptillman 3-12 ir 3180 
Chic. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Kotvergo vak, nuo F "0 iki 7 

T alefonas Vards 723 

PIRK PIRK PIRK] 
LIETUVOS LAISVES BOMSk i / C 

Jeigu tiktai norite, kad butų 

I I f T" II 1| A laisva WepriklausOiiaa 
L 3 L 1 y f 14 Demokratiška Respublika j 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių). į 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai j Lietuvos Misiją prisiusdami pinigus: 

257 VVEST 71st STREET NE\V YORK CITY j 

KAS TURI AUSIS. TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS PATS TE- 
SKAITO musų karžygiškos kariuomenės leidžiamą laikraštį 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
aprašo visus Lietuvos kariuo- 
menės žygius, kovas, smar- 

kius mušius, kad brangiai Tė- 

vynei laisvę iškovoti, kad ap* 
pinti niusit brol' turtą, gy- 
vybę nuo lenkų plėšikų piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
bonių plėšriųjų. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

ryškiai atspindi karštą Lietu- 
vos kariuomenės Tėvynės tr.ci 
lę ir jos pasiryžimą ginti Lie- 
tuvą iki paskutinio kraujo 

lašo ir iškovoti tokią Lietuvos 
valstybę,, kurion galėtu sugrįž- 
ti ir sugrįžę laime rasti visi 
po pasaulį išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos sunus. 

''KARIŠKIŲ ŽODIS" 
skelbia nukautujų (užmuštų- 
jų). sužeistų j u nelaisvėn pate 
kusiųjų ar be žinios prapuo- 
1 iusiuJų bei kovose atsižvmo- 
jpsiųjų ir apdovanotų kariš- 
kių vardus. 

Taigi kiekviena? Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgęs, kuris onri žin >ti. kaip I.ietuvos 
kariuomenė savo kraujų mušu žmonėms laimingą kelia, kloja, te>k;iilo ir teplatina. 

ra v n a 

lie 99 

'KARIŠKIŲ ŽODIS" eina vieną kartai savaitę. Kaina metams 2 dolariu, kuliuos 
galite pasiųsti registruotame laiške. 

Adresas: 
"KARIŠKIU ŽODŽIO'' REDAKCIJA 
KAUNAS 
LITHUANIA. 



Įspūdžiai iš Italijos. 
^r&ašo iliram K. Modervvall.) I įF 

* Italija šiandien, paviršutiniai 
žiūrint, yra gana raini šalis, jei 
neskaičius retkarli niii kruvinu 

peštynių per rinkinius. Sankro- 
vos yra atdaros, o kavinės pil- 
nos žmonių, bešnekučiuojančių, 
ar beskaitančių apie "įspūdingas 
dramas", pasibaigusias u/mušys- 
te ir savižudybę, kokioj suskretu 
sioj lindynėj; elgetos vis dar te- 
.besėdi gatvių kartele, kurios pri- 
klauso jiems pagal paveldėjystės 
teisę, o senos moterys pardavi- 
nėja kaštonus, ar paukštes, ar 

antines laimę pasakančias kortas 
Satvėje. Kaipo pašalinis Ėmo- 

gus galėtum gyventi Italijoje iš- 
tisus mėnesius, visai nemany- 
damas, kad čia kas nepaprasto 
atsitinka. 

liet kada imiesi tokiu paprasto 
dalyko kaip nusipirkimas kokio 
daikto, tai tuojaus kažkokį ne- 

ramumą jauti ore. Tavo numy- 
lėtieji saldainiai kas savaite po 
kclisccntesinus eina brangyn. Ta- 
bakas, kuriuo pereitą savaitę bu- 
ko užkrauta visa saivl* rovėlės 

^bįyna, dabar jau pranyko; eini 
Jr kitą ir išgirsti, kad per naktį 
neliko tabako visame mieste ir 
niekas nežino, ar ateis daugiaus, 
ar ne. Pienas, kurį geri ties ker 
te latterie (pienine) atsiduoda 
vandeniu iš kaiminfs punipos; 
tokis yra be jokios viešos kont- 
rolės, bet išgirsti, kad tūkstan- 
čiai kūdikių negauna jo ir kad 
Amerikos pienas partraukia pie- 
no miltelius iš Valstijų, kad 
ligonines turėtų pieno, kurį tik 
valdžia leidžia gerti. Užsimanęs 
nuvažiuoti Milanan, apsižiurai, 
kad tavo numylėtasis ekspresinis 
traukinys del anglių stokos yra 
išbrauktas iš surašo ir kad tau 

reikia atsikelti ketvirtą valandą 
ryto, jei nori pasigauti vietinį 
traukinį, kuris gali sustoti vidu- 
kelėj malkų pasikirsti šalikelyj ir 
kad važiavimas yra dvigubai 
brangesnis negu buvo pereitą 
mėnesį, (latvės atrodo keistai, 
nes automobilių beveik nesimato 
jose, kadangi beveik visai nega- 
lima gauti žibalo. Laikraščiuose 
skaitai apie streikų streikus, apie 
streikus mažose dirbtuvėse, apie 
streikus lauku darbininku Aruos 
klonyj, j'olygitMnose ir tarp Si- 
cilijos kalnų; apie tokiu? stebė- 
tinus streikus, kaip streikas 200,- 
000 metalo darbininkų, kurie iš- 
laikė be jokio nuotikio per šc- 
■kt >av;»it'\s visų Italijos ania* 

jfviiiunijų lėšomis, iki jie pri- 
vertė darbdavių draugiją pasi- 
duoti; apie tokius keistus strei- 
kus, kaip neveikiamas valdžios 
telegrafo darbininkų priešinima- 
sis, kurie nedrįsdami atvirai mes 

t i savo darbų, pataikydavo pada- 
ryti taip, kad telegrafai į Flo- 
renciją imdavo nueiti kelias die- 
nas rlgiaus kaip laiškui. 

Nueini j banką išsimainyti pi- 
nigų ir u/ šimtą dolarių gauni 
tris šimtus lirų daugiau negu 
gaudavai mėnuo tam atgal. 

Nuo darbininku klesų, smulkių 
namų užlaikytojii ir tos alguo- 
tų samdininkų kle.sos, kuri čia, 
kaip ir \ isur kitur yra "naujai bicd 
na" visuomet išgirsi apie kai- 
nas. Jos vis kas mėnesis kiek 
pašoka. Net duona nesenai pa- 
brango. Kainos, žinoma, yra 
"kontroliuojamos", visos rctaili- 
nės kainos, net kaikurui ištek- 
liaus daiktų "calmiere' kainos 
oficialiai užantspaiudžniotos ir 
pasirašytos baltuoja ant sienų 
ir sankrovų languose kiekviena- 
me Italijos miestu. Žingeidau- 
janėioji minia susirinkus ties jo- 
mis. žiurėsis ir šypsosis, ar pur- 
lis galvas. Ne tat, kad šj m<"nc- 
sį oficialės kainrs aukštesnes 

Ik. ii' pereitą, <> t odei, kad nėra 
V^rdav imui daiktų parašyta kai- 

na. Sankrovos tuščios, arba tau 
duos tik mažą dalį to. ko tu j 

• reikalauji calmiere kaina, ar daik 
tą menkesnės vertės, liet jei tū- 

li pinigų, tai gausi, ko tik nori. 
Minia apstojusi calmiere surašą 
atmena, kad net tokie palaimi- 

maistinių riaušių liepos mėnesy- 
je, kuomet žmonės pasiėmė pa- 
tys Į savo rankas kainų nustaty- 
mą ir vedė jį per Camera del 
Lavoro. Vėliaus valdžia paėmė 
visą administraciją, bet kokios to 

pasekmės? Kas mėnuo pragy- 
venimo lėšos kilo ir žiema atėjo. 

Ar tas yra tik karės feakci- 
ja? Nežinia keliomis dienomis 
prieš rinkimus apvaikščiojome pa 

j baigą karės, pasibaigusios me- 

tai laiko atgal ir per pietus tą 
dieną valgėme karės duoną. Jei 
karė padaro gyvenimą sunkesniu, 
tai taika, kuri yra priešinga ka- 
rei. turėtų padaryti ji lengves- 
niu. liet gyvenimas, taikai atė- 

jus, vietoj Imti lengvesniu, vis 
darosi sunkesniu. Tas ve ir skai; 
dina. Kol-kas padėtis dar pa- 
kenčiama. liet kada ji atsimai- 
no, tai visuomet toji permaina 
eina blogyn. Kuomet padėtis 
pradės eiti priešingon pusėn? Ar 
gi jau nieko negalima padaryti? 
Kodėl musų diplomatai to neda- 
ro? Ar gal — gal jie jau visa 
padarė ką jie galėjo padaryti? 

■ Jei tas taip, tai mes turime ban- 
dyti ką nors kitą su kerštu so 

jeialistai stoja už revoliuciją, bol- 
ševikinę revoliuciją. Tas bent 
aišku. 

I ^ 

Ir taip trečia Italijos balsuo- 
tojų dalis ir mažne pusė balsuo- 
tojų šiaurėje, kur minios mo- 

ka skaityti ir rašyti, balsavo už 
socialistus ir bolševizmą su rau- 

donais vėlukais, darbininku ta- 
w 

rybomis ir barikadomis. 
Laikraščiai mėgsta piktai ra- 

šyti apie maistinius spekulian- 
tus ir pelnagaudžius. liet so- 

cialistų laikraščiai nedaug kalba 
apie tai. Jie neskaito dabartinio 
Italijos stovio pikto suokalbio pa 
sekme. Jie vadino ji senai per- 
matytu kapitalizmo puolimu. 

Jie primena, kad Italijos visa 
skola apskritai yra lygi jos vi- 
sam turtui. Italija užstatė sa- 

vo narni s. žemę ir savo darbi- 
ninkus vi.so gentkartės laikui ir 
jei prireiks skolinti ką (langiaus, 
tai ji negali kitokio užtikrinimo 
(luoti kaip tik savo^gerus norus. 

Ji reikalauja mažne visokios ne- 

darytos žmogaus gyvenimui ir 
pramonei reikalingos medžiagos. 

IVisas anglis ji turi gauti iš ki- 
tur ir ji gauna iš kitur apie tris 
[ketvirtadalius to. ką ji reikalau- 
ja. Jai reikia išvežti padirbtie- 
ji daiktai, bet padirbimui jų ji 
turi parsigabenti medžiagą, iš 
kurios jie yra daromi. Jos ji 
negali gauti iš vakarų neužmokė- 
jus dvigubos normalės kainos 
ačiu valiutai. Rytai, kur ji ga- 
lėtų pirkti tinkama kain<i, yra 
blokuojami ir isibriovusi, kapi- 
talizmas bando įsigyventi, o šiau 
riai. kurie kadaise jai tiek daug 
prisiųsdavo, yra smaugiami ka- 
pitalizmo užsispyrusio nusmaug- 
ti konkurentą. Liros, kurios ka-Į 
dai.se reikėjo 5.20 už dolari. da- j 
bar reikia u ir 13. Daugiausiai 
hra vis eina žemyn. Ji 'puolė Į 
nuo mušiu pertraukos laiko. Ir j 
nesimato nieko, kas j;j 'sulaiky- 
tu. Liros ats teigimu i Italija pir- 
ma turi atsteigti gamybą, o ga- 
mybos atsteigimui ji turi pirma 
atsteigti lirą. Xci vienas diplo- 
matas ucgalėio pralaužti šito už- 
burto rato. Tai yra tok i s daik- 
tas. kurio negalima sulaužyti ka- 
pitalistu lošio taisyklėmis. Čia* 
kapitalizmas pats save naikina. 

Dalykas vra toks: arba tarp- 
tautiniai bankininkai turi pavirs- 
ti komunistais, arba žmonės pa- 
virs. Jei tie, kurie kontroliuoja 
kreditą ir tie. kurie kontroliuo- 
ja nedarytos medžiagos vaikšėio- 
nę susitartu milžiniškam bendro 
veikimo darbui, tai viskas butų 
gerai. Jei tarptautiniai banki- 
ninkai suteiktu paskolos netur- 

tingoms šalims ('suprantama, j-j skaitant Vokietiją ir Austriją), 
jei generolai leistų Rusijai pra- j dėti vėl gamybą, jei politikie- ^ riai leistų nedarytai medžiagai; 
liuosai eiti ten. kur ji reikalinga 
— žodžiu, jei pasaulinis turtingų 

gerove visli, tai nelabai reikėtų 
paniekinti ir atmesti sovieto. 
Jei — bet tai negalimas daiktas. 
Kapitalizmas, kuris nesistengtu 
savo konkurentu nusmaugti, ne- 

būtų kapitalizmu. 
Nesant tokio gelbėjančio al- 

truizmo, ekonominis išsidėsty- 
mas 'be sustojimo eina savo Ke- 
liu. Italijos socialistai šitą ži- 
no ir žinojimas pavaduoja juos 
nuo klaidingo manymo, kad re- 

voliuciją turi padaryti jie. 

Vienok, Italija vargiai turės 
laukti kol normalis, merdėjimas 
šitos išdėsties procesas ateis sa- 

vo laiku. Krizį rengia kiti veiks 
niai. Pasakysiu j u vieną. Jo 
vardas yra litinė poezija. Čia 
ji yra pavojinga galybe, nors 

amerikiečiai skaitytojai, jei jie 
gimė po i<» laiko, kaip JoIiho 
l»ro\vn<> lamas Į dulkes pavirto, 
vargiai betikės, kad ji gali būti 
svarbiu veiksniu politiniame gy- 
venime. 

I 

l'oe/ija ,puošia visą Italiją, bet 
įmes kartais užmirštame iki ko- 
kio laipsnio ii dažnai valdo ją. 
Vienok, jei mes prisižiūrėsime 
italu istorijai, tai rastume, kad 
kuomet Italija veikia, tai veikia 
pagal poetini suoprotį, taip kaip 
Anglija veikia pagal morali suo- 

proti. Ci nuostebiausin devynio- 
jlikto šimtmečio darbu buvo ua- 

Įribaldi'o krvžkarė, o ji buvo gry 
1 na poezija. Aš neabejoju, kad 
visuomenės uuotikiai ėia, kaipir 

j kitur, airi ekonomines priežas- 

ii>, bet pirma, negu ekonominė 
pajiega g.'di išjudinti italą prie 
sąmoningo veikimo, ji turi biiti 
paversta j poetinę formą. 

< i, negali l>uti nieko poetin- 
gesnio ui< dabartinę Nitti val- 
džią su jos vergišku prisirisimu 
prie savo garbingo sutarimo su 

Paryžium, jt» atsargia vidurine 
politika, jos kantrum laukimu 
nuotikio ateityj, kuris ją išgel- 
bėtu. Italams ji nusibodo. Kas 
sugrąžins Italijai didžiąsias die- 
nas, drąsumo, kovos ir pakilu- 
mo dienas? 

Tik anapus Adriatiko yra \ ie- 
nas didžiausiu gadynės poetu, 
kurio speeialutnu yra drąsumas,' 
kova tr pakilumas. Kaipo už- 
kariaujantis didvyris jis eina iš 

1 miesto miesfan, išpliekdamas per 
'galinčios Italijos vėliavą. I'risi-; 
žiurėjus arčiau, atrodo gana poe-( 

Į/.iška eiti su kareiviais Į neap-| 
vertintą niiest: ir vietoje pasi- 
gavus pasauli klausa, atsisėsti | * 

» laukti a a s at.->:Mks. I>et gavęs i 

Į truputi Adriatinės miglos, jis iš- 
diėja. Jis išdidėjo tiek. kad val- 
džia priversta y*« uždrausti d- 
Annunzios didžkalbiam* buileii- 
nains laikraščiuose tilpti. Kiek- 
vienas biulėtinas yra poema, o 

[dabar kiekviena poema yra pa- 
vojinga. Jei proza italu politi- 
koje pasiliks dar ilgiau, tai kas 
ižino, ar tik d'-Annunzio ačiu mig 
lai nepradės atrodyti kaip Gari- j 
baldi. ar Cezaris, o jo liuosno- 

I įriai kaip ramloniuarškinių tuks- į 
tantis a| f retorinė sargyba? 

Bandymas Sukilti Kauno Įguloj. 
Musu kai iuomcr.ė padarė didį i 

ir galingą darbą. vienus priešus 
sumušė ir išvarė iš Lietuvos, ki-■ 
tiems neleido toliau veržtis: vi-Į 
soj valstybėj užlaikė tvarką; pa- 
dėjo valdžiai kurtis, stiprėti; vi-j sai tautai leido ramiai i Steigia-1 

.... 

mąjį Seimą rengti. 
Ir už visus tuos darbus ka- 

1 
riuomenė įgijo meilę ir pagarbą 
tarp savijjįj. paguodą tarp sve- 

timųjų. 
i Priešai neįstengė mus atviroj 
j padorioj kovoj nuveikti. Trupė- i 

# | jo ir trupa j 11 ginklas su musiji 
ginklu susikirtos. Taigi sumanė, 
[jie kitaip mus nugalėti: piktu 
j žalčiu Į mus krutinę įsigraužti, 
linus kraują tįžnuodyti. 

Ir iš dalies padarė jie lai. 
Nužiūrėję musu paklaidas, ne- 

tobulumus, vargus ėmė jais mu- 

stj kareiviams akis badyti, ėmė 
juos prieš visą musu tvarką bei 
valdžią kelti. Jie gerai .supranta, 
kad arba dabar jie Lietuvą užval- 
dys, musu žmones savo vergijon 
pavergs, arba niekad, nes artinas 
ju galingiausias priešas: Steigia- 
ma:»ai Seimas, 

c., i •• 
v. « «««. vi.'V W.i 'U I^KJIHUUJU L' 1 

mu turis \i-as pasaulis skaity- 
tis, ir nlusų žmoYiės .griežtai klati 
syti. Niekas paskui negalės tar- 

ti, kad Lietuvos valdžia prama- 
nyta, netikra, kad laisvės ir ne- 

upriklausomybės Lietuvos žmo- 
nės nenori. Steigiamojo Seimo 
nutarimai bus griežti ir svarbus 
ne tik Lietuvoj, bet ir pasauly. 
Steigiamasai Seimas tartum ant- 

spaudą padės ant viso mušu ne- 

priklausomybės darbo. To ant- 

spaudo jau jokie priešai negalės 
sulaužyti. 

Aišku, kodėl jie da'bar visas 
savo pastangas stato, kad tik ne- 
leistu Steigiamajam Seimui su- 

sirinkti. 
Lygiai tą palj jie darė ir Ks- 

tonijoj, ir kitur, kuomet šen ar 

ten buvo paskelbta rinkimai į 
Steigiamąjį Seimą. 

ir negalėdami nieko patys pa- 
daryti. stengiasi tai mušu pačiu 
rankomis atlikti. 

Jau šiandie gerai žinoma, kad 
bolcVivikai ir kitu rusu lenkų ir 
vokiečiu agitatoriai įsiskverbė 
mus 'kariuomenės tarpan, ypač 
Kaune stovinčios, ir čia ėmė va- 

ryti mums visiems pragaištingą 
darbą. Silpnesnės dvasios karei- 
viai arba šiaip visoki nenuoramos 

o ypač ne lietuviai ėmė bruzdėti, 
prieš valdžią šiauštis, savo rei- 

Vasario d. dviejų Kaune 
:.to\inėių daliu. kareiviai atėjo 
rikiuotėj .-u karininkais j Kauno 
į-ulos bažnyėios aikšte pasikal- 
bėti su vyriausiu karo vadu del 
sa- o reikalu. Vyr. karo vadas 
išaiškino jiems, l*ad kar. galima 
daryli, viskas daroma ir viskas 
bus padaryta. 

Paskui kareiviai, dar kiek su 

Vyr. Vadim pasikalbėję, sustoję 
jikiuotėn, mi savo karininkais pri 
šaky, kaip ir buvo atėję, nuėjo i 
savo kareivines. 

Cia pasirodė veikiąs, kareviu 
persirėdęs, iš Rusijos aivykęs bol 
ševikit agitatorius, kuris kita! 

I dieną suimtas jau kituos rūbuos 
persirėdęs. I 

Paskui Vyr. Vadas nuvyko i. 
Panemunę, kur prasidėjo sukili-* 
imi bandymas, nes kai kurie ar- 

tilerijas pulko kareiviai tuojau 
suėmė Vvr. \ ada ir nterabenoi 
|i j savo kareivinc: Cia sukilo į 
dar dalis atsargos bataliono. 

jLčtcičtu aargi tarp sukilusios 
dalies kareiviu niekur vienytes 
nebuvo; visur veikė pašaliniai 
agitatoriai ir maža rėksnių lalis. 
" jų norus pildė išgąsdinta ne- 

susipratusiu tamsių kareivių mi- 
nia. Didesnė dalis artilerninkų 
riaušininkų neklausė ir visaip 
jiems kliudė. Progai pasitaikius 
j kanuoli nuo riaušininku pa-dė-, 
pė, o didesnė pusė atsargos ha-j taliono kareivių išbėgiojo. 

Sukilėlių saujele ėmė vadinan- 
ti civiliai žmonės, beveik išim- 
tinai nelietuviai. Tarp sukilėlių 
skambėjo beveik išimtinai rusų 
ir lenkų kalbos. Lietuviškai be- 
veik negalima buvo susikalbėti. 
Visi sukilėliu protokolai surašyti 
:usu kalboj! 

Sukilėliai ėmė šaudyti Į mies- 
tą iš 2 kanuolių (tik tiek vei- 

* 
•".lancių teturėjo). K .ta dieną, i 
ra.sario d. iš visų pusių karino I 
nenės apsupti. <) vai. ryto pa.si- i 

lavė. Tarp vadų pasirodė esį)l 
Iarjii ne Lietuvos piliečių, kurie 
įei žodžio lietuviškai nesupran- i 

a. * 

\ "asario d. 10 vai. sukilo 
lalis lakūnų ^j/eciali>tų kuopos., 
Pastatė kulkosvaidžius ant augš- ' 

o Nenuimo kranto, niekam ne- ? 

eido pereiti per Meksotos tiltą. 
ia sukilėlius vedė Jiulcnico ar- 

mijoj tarnavus rusas puskarinin- 
:is ir jo draugai lenkai arba ir- :■ 

;i rusai. Tas rusas puskarinin- i 

<i> kitus kareiviu' revolveriu ver č 

ė dėtis prie sukilimo. Šiuos su- r 

Pažvelgus Lietuvos Istorijon. 
iŠunkui darosi krūtinėj, pažvel-• 

g'us Į mūsų tėvynės Lietuvos is- 

toriją. Skaitydami ją, daugiau 
nieko ten nesurandame, kaip tik 

nuolatinėse karionėse su pik- 
tai-- priešais — ki kvieną pusla- 
pi. jos narsiųjų sūnų kraujais 
išbraižątą. 

Nuo IJaltųjų* iki Juodųjų ma- 

rių — jie narsiai kariaudami tė- 

vyne- gynė, — kraują liejo, gal- 
vas guldė už šalį-liuosybę. 

Jų smarkus žirgai kaip žaibas 
lakstė, kaip pikti liuilai žemę ka- 
sė, 1/vengė, priešą trynė-naiki- 
no!... 

I jetuva tuomet buvo plati. ga 
linga, graži ir turtinga. \ i si pa- 
vyduoliai kaimynai prieš jos nar- 

sius vyrus lenkės-drebėjo. IIcl 
vienas išgama susibičiuliavęs su 

lenkiškomis "šlėktoms", lietuvius 
; p\ \ 1 ė. suvedžiojo ir padavė po 
"bajorijos" jungu. Nuo to laiko 
mes ir nematėm šviesios diene- 
lės.— 

l'er ilgus amžius, nokiami sve- 

timą juingą. mos kentėin, stenė- 

jom ir šaukėmės Į visokius die- 
vus-perkunus. ItJet jie buvo ap- 
kurtę musų balsu negirdėjo.— 

I 'ra d ėdami Lietuvos istoriją, 
tik nuo penkto-šešto šimtmečio, 
kągi mes ten raudame: —Vokie- 
čiai-K ryžio'kai. mus grumdė-al- 
sino: "proše-panai" mus pirko, 
•pardavė mainikavo, juokės ir ka- 
mavo. Caras "geradėjas". o 

savęs iš ponų baudžiavos, prislė- 
gė mus po'savo "mielaširdinga" 
geležine letena. 

Jis mus kankino, smaugė, žo- 
džio ir spaudos laisvę mums už- 

darė. — I'er su viršum šimtą 
dvidešimts metu mes kaip tie 

kurmiai, .susikūprinę arėiu, akė- 
jo ir prakaitą liedami knaisiojom 
žemę. kad išmaitinus alkaną-be- 
sotj earą, jo gubernatorius, visą 
eilę nutukusių naėalninkų, šni- 
pų-žandarų ir visus kili beskait 
lin. ant maišų kimo jo ša- 
šus : 

Jie prarydavo visus musų pa-' 
gam i i 'us gatdesnius kąsniu-, pa- 
likdami mums tik juodos duonos 
plutą delei gyvybės. 

Ir už tas visas malones jie 
mus kankino, plakė nagaikomis, 
korė ir šatiuė kaip žvirblius. 
Kimšo i šaltus-tamsius kalėji- 
mus, gnivdo j "poselenijas" i to- 

lymųjų rytu Sibiro tyrlaukius,—• 
ten. kur baltosios meškos riaumo 
ja, kur saulutė skundžiai šviečia: 
ten buvo nekaltam lietuviui ir 
kitam vargšui darbininkui vieta. 

Laikui bėgant, darbininkas, 
benešdamas sunkią vergijos naš- 

pailVo,. suklupo ir, pritrukęs 
kantrybe.-, sukurė sa o krutinėję 
piktybės žaibus. Išten. išsiver- 
žęs perkūnas, trenkė i vainikuo- 
tas "erelių" galvas, podraug su- 

triuškindamas ir ant musų tėv\- 
nės Lietuvos užkaltus vergijos 
pančius.— 

Šiandien Lietuva, pasiliuosa- 

"!<»s specialistu kuopos kareiviai. 
\pie 12 vai. šie maištininkai, ir- 
ji iš \ i^ų pusiu apsupti, pasida- 
lė. J u vadai, bebėgdanri nuo ka- 
"eiviu, buvo nušauti. Žuvo ir 
ludeniėo puskarininkis. 

I er sukilimą iš viso buvo su- 

ceisti keli mušu kareiviai ir žu- 
o vienas amerikietis karininkas. 
Kareiviai pakalbinti paprastai 

uojau suprasdavo, kuri jų rei- 
:ala\imai yra teisinai ir ivykdo- 
ni ir prašydavo išpildyti tik tai. 
:as yra galima. į 

Taigi riaušės tęsėsi nuo vasa-! 
io 22 d. 10 vai. ryto iki vasario 

d. 12 vai. dienos. 

Didelė dauguma riaušininku 
au suprato, kad jie buvo vilugin 
:ai įtraukti i pinkles ir dabar j 
>atys padeda gaudyti vadus ir iš1 
luoda agi: ttorius. 

•' priešas dar slepiasi tam-j 
iuos Tėvynės kampuos: bukime 
tsargus ir budėkime, neleiskim 
rdyti kelio į Steigiamąjį Sei- j 
ną. Kar. Rus. 

vus iš .sunkius priespaudos, — 

bė^a nuo priešu, per vargu griu- 
vėsius, per vilties kalnus, per 
asaiu ir kraujo audrotas jūres 
iriasi prie liuosybės krantu. 

Saukia'šiandien jinai pagalbos, 
nes priešai ją medžioja, 1'ailsu.s 
ji bėga ir šaukiasi, ne prie so- 

vialistu, klerikalu, radikalu ar 

kitų, bei prie tu. kuriuos jinai 
užaugino, ii gįslosna siltą-lietu- 
višką kraują Įleido. Tai yra prie 
visu mųs lietuviu, jos tikrų sunų. 

Tat jnes draugtičiai lietuviai, o 

yp;iė mes tėvynės žiedai — jau- 
nime, be skirtumo partijose vi>i 
kurio ^jslose liko dar lašelis to 

šilto lietuviško kraujo — stokim 
Į darbą! Pameskim, užmirškim, 
visokius religijų ir partijų užsi- 
puldinėjimus-šmeižtus ir kas gy- 
vas pagelbon tėvynei. Kaukas 
sunėrę dirbkim, kovokim delei 
nepriklausomybes ir laisvės Lie- 
tuvai. — 

Tik šiandien mes turimu ge- 
riaiįvsią progą iškovoti tėvynei 
liuosyiR;. liana jau mes ir mu- 

šu tėvų-tėvukai prikentėjom, pri- 
vargi »m 'priespaudoj-tamsybei. 
Stokim tėvynės apgynėjų eilės- 
na: reinkim aukokim. grįžkim 
Lietuvon ir neduokim nei jokiam 
okupantui savo purviną koją iu- 

! kelti j mušu šalį. 
Podraug ir prieš tuos, kurie 

Lietuvos laisvę varžo ir grūmo- 
ja šalies liuosybei. — protestuo- 
kim, išueškim rezoliucijas', paro- 
'dykim. kad mes trokštame liuo- 
sybčs-š\ iesos, o ne vergijos rete- 
žiu ! Tai svarbiausia mušu už- 
duotis, jaunime. — grįžkime I-ic- 
tuvon! Mes ten užgimę-isaugę 
jos sutins piliečiai. Mušu darbai 
ten bus gausus ir balsas garsus.— 

L; i busiančioji civilizuota kar- 
ta. skaitydama Lietuvos istoriją, 
neras ten .caru, kaizeriu, baudžia- 
vą ir kitu tani panašiu vergijos 
vardu. — 

Tat į darbą, jaunime, nes tik 
mes esam tėvynės pamatas ir šu- 
lai !— J. Degutis. 

Kad Saluto Stoaach pltters yra pri- 
pažintas Washingtouo, D. C. už tikr^ 
ir geriausiu gyduole dėl kiekvieno, 
katras tik jaučių.! vidurių nesveikatą, 
skauda po krutiue. vidurių užkietėjimą 
skilvio nedlrbiiną neskanaus atslūgi- 
mo neturint apetito, galvos skausmę, 
strėnų ir inkstų ir tat_> toliaus. Salutea 

jStomach Bittcrs visk? prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 

! nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 lr 12 bonkų $14.00. 

Salute Bittoris is šaknų žievių žo- 
llų sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 
I jeigu negali gauti, ta prlslųsk money 1 
orderiu pinigus, o mę<? gavę pinigus ir 
užsakymų klek įeikalaunat tai prisių- 

j sime dėl tamistų. 
Pasarga: Reikalaudami prisiųsklt 

1 tikrą ir aiškų savo antrašą lr ra&.'kit 
taip: 

SALUTE IS'ANUFACTURE 
P. A. OALTRANAS CO., — 

| 616 W. 31st St., Chlcngo, S11, 

Pavasariniai 
išbėrimai 

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa- 
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di- 
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išva'yk 
kraują, vartodamas 

Severa's 
Blood Purifisr 

(Severos Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos* sutaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa- 
darantis galą votim*., skauduliams, 
išbėrimams, "pučkarns ir apskritam 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
S I 9S ir Fr. mnlracrin 

Amerikos Lietuvių 
MOKYKLA 
Mokinama: a nuli Vos ir lietu v: įkos kal- 
bu, aritmetikos, knygvedystčs, stenogra- 
fijos, typcwriting, pirklybos teisių, Suv. 
\ alst. istorijos, abelnos istorijos, geog- 
rafijos, politinei ekonomijos, pilietaotės, 
dailiarajystčs. 

Mokinimo val.-.ndos: nuo 9 ryto iki 4 
vai. po pietų. Vak. nuo 6 iki 10 vai. 

310G SO. 1IALSTED STREET 
CHICAGO 

REIKIA — buecrių, Hberiii ir skiepo darbininkų. C! c ra 
mokestis Pastovus darbas. Aasišauk. 

Agar Provision Co., 310 N. Grecn St., Chichgo, 111. 

REIKIA — vyru prie darymo dešrų. Labai gera mokes- 
tis. Pastovus darbas. Atsišauk, 

Agar Provision Co., 310 X. Creen St., Cliieago, III. 

REIKIA — mc'rginių prie dirbyma dešrų. Mokestis la- 
bai gera. Darbas pastovus. Atsišauk, 

Agar Provision Co., 310 X. C re p n St., Cbieago. 111. j 

t ( 

IŠ LIETUVOS GAUTA. 

K A R 5 Š K i II 5 5 

M—B— 

Krašto Apsaugos Ministerijos 
Literatūros Dalies Dalies Leidinys. 

■ 1920 METAMS 
Ką tik gavome iš Lietuvos pluoštą "Kariškių Kalendorių". Be paprastos kalendorinės dalies — 

švenčių, cia sutalpinta daug žinių apie žygius mūsų, nors jaunos, bet drąsios kariumenės, kuri savo krau- ju ir prakaitu atpirko Lietuvos laisvę. Čia skaityto- jas ras netik, kaip tvėrėsi Lietuvos kariuomene, ko- vojo bet taipgi ir visą istoriją Lietuvos valstybės kūrimo ir keletą nepaprastai puikių dailioses litera- tūros vaizdelių ir jautriną u eilių. Taigi norintieji pla- kiau susipažinti su Lietuvos kariuomenės darbuote ir Lietuvos politika aplamai privalo įsigyti "Kariškių Kalendorių". 
Kadangi skaitlius kalendorių aprubežiuotas, tai norintieji pasiskubinkite. 

Kaina 50 Centų 
Kreipkitės į 

"Lietuvos" Administraciją 
3253 SO. MORGAN ST., 

CHICAGO, ILL. 
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y.O D *'■> V/ESTSIDIECIAMS 

K?, sutcikiit Velykoms savitm- 
t,icms Lietuvoje? 

Šiandien Lietuva yra savi>to-| 
vi, demokratiška respublika. Li.-I 
tnva pripažinta «le tacto keleto j 
yalr-tijų. kaip tai: Augl!j>s( l-'ran į 
euzijos^ Danijos ir kitųf o !tsili- i 

ja pripažino net <le jure. Diena! 
po dienos ir Suvienytos \ ;il^ti- j 
jos įpripa ins Lietuvą kaipo ele-J 

zistuojanti \ aisti ja — t. y. de i 
facto; nes Lietuvos Misija tie- j 
da didžiausias pastangas tani ir1 

gera pasekmė matoma. 

Lietuvoje žmonės be rkirtumo, j 
k« tik gyvu#, neapsakomai sun-Į 
kiomi:. Aplinkybėmis iš vi-o siu" 
kos, huilavoja savą numylėtą i i- 

I1 nežmoniškai nukankinta ir nul 
-y 

teriotą paskutiniu laiku. \'um~| 
kratė \ ienu sykiu vergijos jun-i 
sjo ir ištolo neprisileidžia t>'S 

minties, kad Tėvynė-Liettiva 1 

,da nor* »akiius j priešu migus. 
() kiek dar darbo yra kal- 

nus priverst uitu"m! 

N'arsų nen.žilstantis Lietuvos 
kareiviai ir valstybiniai nariai 

gerai žino, kad dideli1 mu imtini 

j uju broliu ir seserų gyvena) 
Amerikoje, kurie neturėjo pro- 
gos patirti gyvenimo sąlygų -Lie- 

tuvoje per 'paskutinius šešis įvė- 

lus. Todėl vardan vi u Lietu- 
vos pilierių, Lietuvos Valstybes 
prezidentas A. Smetona kvie'in 
atskirai kiekvieno lietu io ir lie- 

tuvaitės paduoti >avo dosnią ran- 

ką sustiprinimui jiegos, kad pa- 

u : iut• Ii; tuviu gyveninio , 'ily- 
i .:ctuv«>je. iVr savo atsto-į 

i. kuri- :andien esti \nicri- 

itoje, į r;i-(i ne auko.;, i»ct pasko-' 
!\ i i pini.ru už kuriuo-. ath ;ins 
.u dideliu nuošitn iu. 

Kiekvieno lietuvio ir lietu-! 
vai te-i. neskirant nei vieno, yra j 
uitina pridermė pirkti Li< tuvos 

Lai-ve.- 1 Jonus kuodaturiausia 
i t k tik išgalima. 

i 

KadanJ pardavinėjimui bonu 

neper;i.'t:iausiai laiko yj-a, ne- 

atidėliojant, nuniurkite L. L. 
IJonn /'emiau pažymėtose sto- 

tyse. 
h'i.'U esi paprastas cl a r! »i n i 11 

k a > ir aut kart -unku Įmokė c 

pinigu-, galite i-mokėt dalimis 
iki i 1. ijir/e!io i<;2o m. |ek»'u 
esi biznierius. tai nuo tavęs pa- 
sidalijama nuošimtis didesni;, 

kadangi to reikalauja žmonės, 
nito kuriu .darote i>i/ni. Todėl 

apsv: r-tykite ir palys u.iriai pi r- 
kite kuodau^iau-iai honti ir ki- 

skatinkite pirkti. Tai hu-j di- 
džiausia Velykoms dovana sa- 

viesiems Lietuvoje ir mums pri- 
klausys kaipo ištikimiem 
sunarna julieėiams savo Pė\ynei- 
1 .ietuvai. 

\\ est Mrlejc veda visą tv arką j 
Bendras Lietuvos Laisves T'onu 
Komitetas: pirm. — J. I'. Po-- 

ka. raštin. i'.. Lenkauskas, 
dininkas — i. Krotkus, po kati- j 
cija $;o<*)0.00 do'arių. Vyriau- 
sios stotis vra: Metropolitan 
State P.ank. ant kampo S. Lea- 
v i 11 St. ir \\ 22-nd St., J. T. 

i'»agd/iuno įlankoj. 2334 S. Oak- 
iey Ave.. J. Miekevn*e, Kcal Fs- 
t. «.p ofise, 2 -.4- S. I .ea vi 11 St. » .• r , 

ir M. I). KattlakiSj spaustuvėje. | 
2250 W 22-1Ul iSt. Į| 

Kurie jau t;.rite jmokėję dalj 
inokt-ti likusius galima pri- 
duoti pažymėtose stotyse, 
utarninkais ir subatomi-. stotys 1 

a! laros iki o vai. vakaro. 
L. L. Uotius galite pirkti taip 

ą^i pas valdybos narius ir pas įga į li.»tu- pardavėjus, kurie yra: A. 1 

ihtda, J. Mikaliuna.s, P. Cibui s- j 

kis. kun. I". Kudirka, J. Siina-!| 
ūaviėe. \. Juškaitė. <). Pocienėj 
P. Bagdonas, M, Jiui/čnas, J.l 
Raugeviče, A. Radomskis, A.Į 
Stakc-liunas ii- J. Miko'.ėnas. IJo-Į 

c- j+u. nx%mntsnunr-** wot * aup^ ■ ■■■ii mm* m* 11 him uiiim4T.%- *«»» ̂  jn 

rengia Ketvirto \ Y ardo Lietiniu Politikes ir l'r^elpos Kliubris 

Ned., Baiamdžlo-Apr, 4, 1020 
! 

MILDOS SVKTAI\KJK. 3142 S. ITalsier! St. 

[Vadžia 6 vai; vakare- l'iliclai 5°°- ^ ]>n.t n i. 
Iltis Teatras Koncertas ir Halina. \j simo dalis vieno aulo komedija 

"VARGUOLE" 
ir vieno akto operatiska Drama 

41 KARUŽĘ" j 
Dalis koncerto. jame dalyvauja Kliubo Jaunujų Mergaičių (.'boras su- 

sidedantis mokslo einančio jaunimo jv> vad. p. M. M. Juodžio akom- 

panuojant p 'oi Helenai Sai'dau-viitei; p. 15. ( i. Liebonas mokytoj,is <11 

savo konservatorijos studentėms ir studentai-; /.vaidždutė dailės. l'-tė 

F.niilija Žilvičiute; bet bus «!r?r Suv. Vaist. kariuomenės Įeit- J. liar.m 

pralogystės p-lės: Izabelė Vaišviliutc. Adelė Maseniutė ir Paulina \n- 

drndiutė. Kviečiame lietuvių visuomenę ku<'skaitlingiausiai .atsilan- 

kyti ant šio stropiai parengto vakaro, kuriame rasite daug patenkini- 
mo ir džiaugsmo. Kviečia skaitlingai visus, KOMITLTAS. 

nu pardavėjai atsilankys i lusu 
namus, todėl bukite prisirengę- 
prielankiai priimti. 

IJendras L. L. Hunu Kor.ii- 
le'.as pritariant vietinėms drati- 

:; i j u-., rengia '^daiui iu _'S >1.^ 
nepaprastą ap\aikšėiojinut, kuki 
u e-t -iiilifčia't vai kiai ka«la turėjo. 

I'latesnitt žinių ;.pic minėtą 
a|>vaikš."i<ijim;j suteiksime vėliau. 

Bendras L. L. Bonu Komit. 

T< )\VX i >F LAKE. 

Gvardijos I). L. K. \ ytauto, vi- 
si nariai turintis un. formas yra 
kviečiami susirinkti pilnose unifor- 

c. .-ubatoj, bal. d., "j vai. vak. 
Šv. Kryžiaus para]), svetainėn. Ve- 

lykų Šventės, tarl^i turėsime imti 

.lalyvtiiuą apeigos ir stovėti prie 
\ ic-paties Jėzaus Grabo. 

Su t i k r*«i pagarba, 
J. Lr^mų/ivis Generolas. 

4^34 Wood St. 

H R mG F. PORT. 
Mėne :;ūs susirinkimas Illinojaus 

ai-tuviu f'a šalpos Kliubn, Įvyks ba- 

and/io 3 dieną. S valandą vakare. 

Paprastoj svetainėj. 3301 go. Mit- 

•an gatvė. Vi-i kliubieėiru maloneki 
e susirinkti laiku. 

.!. J. Lazauskas, Xut. Rast. 
J 

3330 So. rnion A v. 

Bridgeport. 
!)r-t'- Saldžiausios Širdies 

V ic>p. Jėzaus bcrlaiuinis sttsirin- 
cinias atsiims ncdėlioj, bal. 4 
1. f vai', po pietų. I'. \Y00d- 
nano svetainėje, 3251 Lime 
;at. \ i si nariai malonėkite pri-1 
>nti laiku. 

./. }fostcil:(!, \ut. Kast. 

T( >\VX < >L LAK K. 
Lietuviškos Tautiškas Draugv- 

;tės *'Cųrsiis i d'tias Lietuva" įr.č. 

lesinis su-iri:.kimas atsibus bal;u»- 
I/io 4 ^'lygiai 12 vai. ilicnos? de- 
ei to, k a ! čia i»r».t mušu šventos Ve- 
ykes. * 

Meldžiam draugu susirinkti i sve 

ninę, |(05 So. Paulina St. 
Su godone, 
Juozapas l'aMndis. Pirm. 

Tama.\ l'vbalovicia, Rast. 
•15 i" So Ilermit'age Avc. 

Pranešimas. 
/ > 

Ketvirto \Vardo Lietuviu Po- 
itikos ir Pašalpos Kliįvbo lau- 
1 ii j n M orkaičių (.'boras ir teatro 

: j t i tai. bukite malonus susirink- 
i ant generaliŠkos repeticijos 
ic.lėlioj, bal. 4 d., u vai. die- 
įos, Fellovvship sve!.. 30-iah 
PI. (ii (> vai. vakare. visi i "Mil- 

svetaine; dalyvausime pro- 
;rame. M. M. Juodis, Pro/. 

j u \t i.ikt. \\ir.k. T.\r- 
riŠK() Kl.l IT.() l'RAN'KSIMAS 
K!i 111 ><> mėne*inis sri^irinkiniris at 

sibtis nedėlioję, bal. i d., \ vai. 
po pietų "Mildos" svetainėje. 
3142 S. Ilalsled Si.. \' i i nariai 
malonėkite atsilankyti laiku. ra 

daug svarbi reikalu. Taipgi bus 
renkami darbininkai ! isliubo ren 

giamą vakaru, paminėjimui 10 

metu Kliubo gyvavimo.' 
S. Kunevičius, Rast. 

Draugystė Lietuvos Kareiviu, 
Cicero, 111. 

Visi draugai vietos D. L. K., 
malonėkite susirinkti pilnose uni- 
formose Velykų subatoj, bal. 3 
d.. f>:,}o vai. vak., j parapijinę 
svetaiii.-. -jo C t. ir kar pas f 5 gat 
vės.— 

Imsime dalyvavimą prie gra- 
bo, Velykų Naktyj. 

D. L. K. Korespondentas. 

CHICAGOS LIETUVIU VYRU CHORAS Rengia labai puiku 

VELYKŲ VAKARĄ 
s?J>.l™Zr£S8 "Velnias Ne Boba" 

Nedėlioje, Balandžio-April 4 d., 1 20 m.M. Meldažio cvetainije, 2242 W. 23rd PI. 
Pradžia 7-ta vai. vakaro, Inžanga-. ofte. 75c. ir $1.00 

Gerbiama visuomenė! Chicagos L ctuviu Vyrą Choras visuomet yra af:ižimėj?s dailoje. Visuomet parengia puikius vakarus, kad užganė din ta būrų publika. B»>t Šitas vakaras bus puikir.usi» iš visą. Per lai, kad yra sukvie- sti geriausi Chicagos lošėjai ir AttTYSTf: l'Nfį BABlCKAITjT. ŽVAIGŽDĖ DAILOS vadovauja šita vakarą, arba rc/i.-oroja. Ji parodys visiems Chicagos dailės my-lėtojams, kaip tinkamai reikia pastatyt; veikalus, kad nesugadin i dalios. Bet pakelti ją. Taigi gerbiama visuomenė širdingai prašom visur. Atsilankyti visi ant šio 
pulklaus vakaro. Prie to dainuos Chicagos Lietuvių Vyrą. Choras, po programo šokiai iki vėlai nakties. 

Kviečia. CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS. 

1 'ar- iduodn veislinis paršis, ju<>- 
it baUa m •><.- balins kojos, sve- 

jria ,y' > svarn, ]i:irdu«»>in pigiai tik 
$'io. Kasu reikalingas, tegul at- 

Įsisankia- l'arša* 11 uimiu senu- 

j m:), i I K'l'< >K I .A K M, I l<i\ i. 
Lai.)' I!i. 

11 v'l R A ! l-;x ! U A ! KXTK\! 
l)il>K!.IS i:\Kt;i;x \s 

Parsiduoda bi/nc.vi mnrini'ai 
namai sn lotais. L^tai yra po 25 
<lxi ]»1«>.*i«» ir 135 pėdas ilgio, 2 slmvi 
ir 4 fialai po 5 kambarius, 2 mu- 

rinės garagi* su sleam lieat, gas. c- 

Uetrie visuose namuose. Telpa 24 
karai garadziujc. Kaudos nesa per 
metus Sj. ojS-o >. Parsidu >T;; u/ 

£2.000.00, a. t S. J lalsted St anl 

l'ridgepori. 
Taipgi parsiduoda 3 Kortiniai b:/- 

ncvi lotai ir 3 "coKages' su lotai-. 
53 Pc-(l:i> ir 135 pėdos ilgumo, tar- 

pe 33 ir 05 gatv. ant llalsted Si. 
I lamins neša ]kt metus $i.»>:x>oo. 
Parsiduoda 11/ .^1 <000.00. 

Taipgi parsiduoda Rrighton l'ar- 
kc naujas nutrinis namas nio- 

dern 2 fialai po <> o ruimus. ias- 
& eleetrie liylits ir 1 >ailis i ement. 

P»eisemcnt ir skalbykla. Raudos ne- 

,sa per met'.i-Sjjo.m. Kaina fcoooo. 
I aipgi ;i;'.rsi(lunfh: dideus miu ims 

biznevas namas su _■ sierai- ir 12 

t'iatu. Storas steam lieat. gas ir elcv- 
t r i s ligbt's visame nanu-. Tirštai ap- 
gyventa viela lietuviu ;»i*t llridge- 
] irto. Raudo neša per metus $3.100 
Parsiduoda 11/ S3o.oo.ou- Nepraleis- 
kite >io- progos, ir kreipkitės kuo- 
nogreiėiausiai pakol dar koks sve- 

tMutautis nepagavo tą perą progą, 
no tie visi namai mdasi lietuviu j 
kolonijose tirščiausiai apgyventa ir j 
u: vertą kainą. Norintieji didesniu 
informacijų gauti, kreipkitės šilan 
ofisan: 

C i l'.( )RC.K PKTKl'S, 

Real I'.stato, I.oans ov: Insurance 
l'oreign lv\clia'nge ū Steamship 

lickets. 

S< ». HAUSTIiD STRP.KT 
■% i t 

cin'C-Uio, ill. 

A A 
STKI.LA SAR< iAl'TI K\K 

30 metu amžiaus persi-.kva' su šiuo 

pasauliu kovu 31 (i., 1 <)JO ui. (ii- 
iiuisi Cbieagoje. baigusi Šv. Jurgio; 
parap. mokyklą. I aliko dideliame j 
nuliūdime motiną K. Kukuraitienę' 
ir vyrą k'en ensą Sargautą. .1 .aid- v- Į 
tuvis atsibus panedėlyj balandžio 
5 d., i')2o, <j vai. iš rvto, iš namu 

305') \V. 381h St- i Šv, Jurgio baž- 

nyčią. po pamaldų i šv. K'a/.imiero 

■kapines. (iimiut-s ir pažisami esate 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse. 
K. SAK( i A IT \S 

Vaikinui reikalingas apstus kam- 

bary-., pas švarius žmones, su ge- 
rai pagamintu valgiu, Maywood, 
111. Kas tii/i toki kambarj, ir ge- 
rai valgi pagaminu, malonėkite 
atsišaukli sekančiu adresu: Char- 
les (iestrr.it. 2754 \V. 43rd Std. 

Chicago, 111, 

ANT PARDAVIMO. 

Parsiduoda lotas, labai geroj vie- 

toj, del bizniaus, ant 63Č10S ir Ca 
lifornia avės. Kam reikalingus, 
kreipkitės adresu: Charles ties- 
iant, 2754 43 S t., Chicago. 

Reikalinga dviejų kriaučių prie siu- 
vimo /.ipomj, edges bestavot ir pa- 
prosyt. l'utif pageidaujama, kad vie 
nas galėtu apikakles rankom dėti. 
Darbas ant visados, gera nv:kes- 

tis? atsiau1-;te greitai. 
YYM. H. PRANK 

624 Reali v T-ldg. Spokane, \Vash. 

Ant pardavimo, grosernė Ir sal- 

dainių, krautuvė. Įplaukos nuo $250 
.iki $300 j savaitę, '\eturi gyvenimui 
kambariai, pigi randa. Teleformok 
angliškai 

McKinlev 1057. 
— 

REIKALINGA STENOGRAFE. 
I j Turi buti lietuvaite. Atsišaukite 

ypatiškai i Universal State IVank, 
3252 So. Halsted St. 

j 
itmmmmMutmmrn — 

Parsiduoda naujas mūrinis n;una< 

dviejų (2) pagyvenimu ]>o K>) ;e-1 
šius kambarius su l'.k^lroms, mau- 

dynėms ir kitais parankumais, At- 
sišaukite pas, \. ( irigas & t o. 

|^i| So. Ilalstcd St. ("bitvigo 111. 

REIKALINCi \ MERGINA 
dirbti i dentisto ofisą. Turi mo- 

kėti lietuviškai, lenkiškai ir an- 

gliškai. Atsišaukite po adresu: 
Dr. C. Z. Vezelis, 

4712 So. Ashland A ve., 
(arti 47-tos gatvės). 

Pcjieškau savo brolio Vinco Mar- 
kausko. Raein.i iš Suvalkų gub. 
\'i!kaviškio ap-dcr, Oškinių gulino, 
kaimo (larsvinių. io metų atgal gy 
veno Sko-t landė, Mudervel. Paskui 
Detroit, Mieli. Taipgi savo pusbro- 
lio Antano Naujcvičcs. io metų at- 

gj gyveno Sagina\v Mieli- Dabai 
nežinau kur. Jie patįs ar kas juo.- 
žinote, malonėkite pranešti: Jobn 
l'roun, lYaee River, Keg. Rrairie, 
Albert. Canada, e-o R. N'aylor 

RARSI DUODA N AM \S SU 
R.i/A'ir. 

Iš priežasties netikėtų ligų ir su u 

k i u aperhciįų — esmu priverstas 
p.,rduoti savo nama su ''REAL 
KSTATK. 1NSUR \\( T, ir S Ali- 

TV RO\ VAI'LTS", bizniu. 
Tas namas parsiduoda labai pi- 

giai ir su lengviomis išlygomis- 
Del tolesniu ii.formacijų kreipki- 

tės pas, 
A. 1. I.emont 

J 

-IS47 W. 14 St., Cicero, 111. 

Labai didelis bargcius, geras plei 
sus (vieta), del garaže arba elo- 

tbing store (drabužiu krautuves t. 
Mažai kaštuoja. Atsišauk, 

Ii. S. N. 

2225 S- Leaviit St., Cbieago, 111. 

I'ARMOS: PARMOS:! 
I'irkite faruias didžk'.usioie lietu- 

viu kolonijoje. Suvirs 400 lietuviu 
na jau yra nusipirkę lanuas; dėlto, 
kad čia yra geriausia žeme, molis 
su juodž.cme; kviečiu ir dobilu že- 
mė. Niekur nėra taip tirštai lietu- 
viu apgyenta, kaip apielinkėje l'ou 
utaiu miesto. Aš pardavinėju far- 
mas po visas lietiniu apgyventas 
kolonijas. Taipgi tuviu fanui t anl 

pardavimo apie Seottville. Mieh. I 
Tas fannas parduodu su\i< pigiai. 
Reikalauk farmu katalogo, 

f. A. Žemaitis 
K. 1. Fotitain, Mieli. 

Reikalauja dviejų patarnautoju 
(\vaiterku). Turi mokėti darbą, (ie- 
vas užmokestis. VtsiŠauk, 

3305 So. Ilalsted St., 

KARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite KARMA gitu-1 

Uite platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
viii bendrovės, apie lietuviu koloniją 
NViseonsine, kur jau daug lietuviu gy- 
vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes i 
ten žemė labai gera ant kurios viskas | 
labai gerai auga nepaisant kokie metai 
nebūtų. Dauguma mušu pirkėju buvo 
išvažinėj;) po daugel valstijų, bet tin- 
kamesnės vietos niekur negalėjo ras- 
ti. Vieta labai puiki. Parmos randasi 
aplinkui miestelio, kuriame viii biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke- 
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus buda- 
vojama keletas dirbtuvių. Dar dabar 
žemį} labai pigi sulyginant su kitu 
kompanijų prekėms tai musų bendro- 
vė parduoda per pus pigiau. Gražios 
leikos, ežerai, dabina visų apielinkę. 
visur geri keliai, kad ir blogiausiame 
ore, visur galima išvažiuoti, žod/iu 
sakant visi parankumai del farmerių 
yra ant vietos, visur lietuviukai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama^ faip tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

Kas norite platesniu paaiškinimu, tai 
prisiųslcite savo adresių, o mes prisiu- 
sime jums knygelę su platesniais pa- 
aiškinimais, paveikslais ir pienu. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

r A HM A i II BIZNIS. 
Parsiduoda labai pigiai didžiausioj 

lietuvių kolonijoj, turėdamas '1 fa,r- 
mas ir bizni abiejų farmu negaliu 
apsidirbti, užtai viena farmą parduo- 
du labai pigiai; 1-IS akerių farma, bu- 
dinkai geri. didelis sodos r>0 akerių 
dirbamos žemes, laukai apsėti rugiais 
ir kviečiais; žeme gera, viskas auga. 
S8 akeriai gero miško ir ęera ganykla, 
per ganykla upė bėga. labai žuvinga, 
vieta prie tų stot) daug vasarnamių 
Vienas blokas iki geležinkelio stoties 
iš j u padarome labai gerą biznj. par- 
duodami visky, ncmie. Platesnių žinių 
kreipkitės laišku 'dėdami markę už 2 

centu. Antanas LęSkaurkag. 

aš busiu ofise po No.y 
1652 W. Van Buren Sr < 

nuo 10 vai. ryto iki 4N 
vai. po piet — savo na- i 
muose. 

Nuo 4 vai. po piet iki 8 i 
vai. vakarr, ai bunu ofi- ] 
se po No. 1620 W. 12th j 
S t. 2-ros lubos, kampas i 
Marsbfield Avenue 

Nedeliomis aš bunu tik- 
tai po 1620 W. 12th St. 
adrisu. nuo 8 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietu. 

Phone vards 2544 

DR. S. NAnKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir c.vv; v1«»ta 3252 y Malsted S' 
Vai: 9—11 ryte; 2-4 Ir 7:30—9:30 

Litluianian--American Information 
Hureciu- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
tai, Legališk' Dokumentai, Foreign 

Exchange, Keal Eastate. Parduodan 
laivokartes. 
i i 14 So. St., rhicago, 111. 

Tel. Boulevard 4S9U. 

Pho&e Ctiual 257 

DR. C K. KLIAUGA 
DANTISTAS 

Naujienų N'iinio 
Vai: H iki 12 ryto Ir 2 Iki S vakare 
1739 3. HALSTED ST CHICAGO 

Telepbone l.rorc.r 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo V rylo iki <) rakarc 
Nrdeldit-iiiaii pa^al smatiiuj 

4712 SO. ASIILAND AVENUE 
arti 47-tm 

LIETUVIU DOMAI: 
Nedirbk už aigą visą savo 

amžių. 
.Tikriausias kelias buti ne- 

prigulmingam ir buti pats 
2iit savę yra reikalinga tu- 
rėti ukę. Mes padarome ią 
galima del kiekvieno lietu- 
vio, kuris turi $100-00 arta 
daugiau. Jis gali pirkti mu- 

šu 40 akerių uke, kuri yra 
Wisconsino valstijoje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje, kurį1 
yra lietuvių bažnyčios, mo- 

kyklos ir draugijos savo tau Į 
tos. Pasekmingi lietuviai u!:i 
įlinkai jau nuo kelių metų 
gyvenanti čionai bus tavo 

kaimynai. 
NEPRALEISK. SAVO GY-! 
VENIMO DIENAS SURU-j 
KUSI AME FABRIKE AR- 

BA ŠAPOJE. 
Važiuok ant laukų, kur tu j 

turėsi užtektinai šviežio ir 
tyro oro, kur tavo vaikai bus į 
linksmus, ir kur tu gali pa-! 
daryti sau gyvenimą ir tapti! 
nepigulmingu, ir praleisk saj 
vo paskutinius gyvenimo me 

tus patenkintas ir linksmai. 
ATVAŽIUOK Į VILAS 

COUNTY, V/isconsin, kur 
tu gaii pirkti uke (farmą) i 

už mažą kair.ą ir ant Ien{?ų 
išmokesčių. 

Neabejok, be rašyk šian- 
dien del pilnosa informaci- 
jos ir smulkmenų. Tas nepa- 
darys tau blėdies, ir tuom pa 
čiu tu sužinosi viską apie 
musų lietuvių ūkių (farmų) 
koloniją. 
SANBORN & COMPANY, 

Savininkai, 
Dept. B. Eagle River, 

Wisconsin. 

LIETUVOS VAIZDELIAI 

į puikus, mušu tėvnčs vaizdeliai, 
j net miela pažiūrėti. Oi a pamr.tysi 
Į Lietuvos kaim/irs, miestus, cze-i 

irus. bažnyčias, teatrus ir kitas 

; puikias vietas. i2 vaizdeliu 30c; 
Ly* už Si.00. Reikalaukite pas: 

CHAS. P. URBANAS 
942 W. 341', St., Chicago, 111. 

loiui Kuchinskas 
LAWYER 

METU VIS ADVOKATAS 
29 SU. LA S\LH STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephonf* Central 3084 

Valandos: 5) ryto iki 5 vakaro, 
Subatomis: 3 iki 1 po pietą 
VEDI VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lota ar- 
ba I'arnni ir padirbu visokiu.- 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgečių. ant 
lengvu sąlygų. C 
Vos t Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki S valandos. 
Viršum Metropolitan flratc Bur- 
kos. 2201 \V. 2i XD STREl2*j 
Cor. Leavitt. c Tel. Canal 2551' 

icicpkone > ardi 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lyto visokias ligas moH-rų. vaikų ir vynjj 

Specialiai gydo limpančias, genas ir 
pastaptingas vyrų ligas 

i259 S. HALSTED S'i\, CHIOAGOi 

f e 1. Vards 3654. AKUŠERKA? 

Mrs. A. 
Michniewich 
liaig<isi Akušerijos ko-j 
!cgij»; ilcai praktika- 
vusi Peiu. -ilvanijosl 
hospitaiė^e, asekmin* 
c*i patarnauja prie* 
gimdymo, Duoda rod^ 
visokiose ligose mote-, 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St.< 

(ant antrų lubų) 
CII1CAGO, ILL. 

\uo 6 iki 9 ryto Ir 7 iki vėlai vak.3 

Phone Ca --ai 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki S vak. j 
22'U VY. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CIIICAGO. ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST., ROOM 324. 
Telephone Central 6390. 

Vakarais. 812 W. 33 RD STRt* 
Telephone Yards 4GS1 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

1637 W. 61-ma ir kam|).Mavshfield 
Vai.: Iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki S 

Telefouas l'rospect 1157 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metvj kaipo 
patyręs gydytojas. chiru:?«s ir aku&eris. 
Gydo aštrias ir chroniškas iiį;n« vyrų, 
terų ir vaiky, pagal naujausias metodas 
X Ray ir kitokius elektros j rietaisu*. 

Oiisas ir laboratorija: 
1025 W. 1S-TH STREET 

netoli Fisk Street 
Valandos: nuo 10—1? p'i tų ir 6—8 vnk.ur 

Telefoną? Can.l 3110 

Oyv.t 3112 SO. EIALSTED CTIiEF/l 
Valandos: 8—*> iyo tiktai 

UK. M. 1. 5TRIKOLIS 
L1 KTU VIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas? 1757 W. 47 Houlevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:30 
iki S:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 VV n sji. McKisley 26* 
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